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Forord.

Sedan jag under flera år besokt sodra Sverige

i alla rigtningar i åndamål att samla materialier till

en tillårnad Skandinavisk Fauna, intogs jag af en liflig

långtan att for sanima andamål besoka den hogre skan-

dinaviska Norden.

Den tallosa mangd af storre och smårre flyttfoglar,

som under vårtiden fårdades ofver Skåne och af hvilka

en stor del knappast hvilade ofver en eller annan dag

i Sveriges sydligaste landskap, tycktes mig med visshet

ådagalågga, att jag skulle återfinna dem i Norden vid

deras klåckningsstållen och der fa tillfålle att låra kanna

så vål fargen på de aldres fjåderbeklådnad under deras

vigtigaste period och ungarnes under deras forstå lef-

nadsperiod som ock deras lefnadssått och vanor under

den tid, de voro borta från oss i sodra Sverige.

Hufvudsakliga åndamålet med resan var således

ornithologiskt, hvarfor jag antecknade allt hvad jag i

detta åmne erfor, och dessa anteckningar har jag till

stor del begagnat i den ornithologiska delen af min

Skandinaviska Fauna. I den del af resan som jag hår



framliigger for allmanheten har jag deremot hufvudsak-

ligast antecknat, huru jag funnit landets utseende och

invånarnes lefnadssått i de trakter jag genomrest.

Den tiden funnos inga jernvågar; med gastgifvare-

skjuts maste man fardas fram. Hade man sandt forbud

for sig till nårmaste gastgifvaregård, stod skjutsen till

hands, då man kom; men i motsatt fall maste man

vanta, till dess den bådade skjutsen hunnit anlånda.

Detta sistnamnda var forhållandet med mig under ifråga-

varande resa. Jag hade derfor god tid att under \an-

tan på min skjuts, på hvarje gastgifvaregård nedskrifva

de iakttagelser jag gjort under det sist tillryggalagda

skedet.

Under formodan att det måhånda kan vara af

intresse for en och annan att fa kannedom om tillstån-

det har i Norden for 60 år sedan och jemfora det

med nuvarande forhållanden, utger jag dessa antecknin-

gar, och det sker med den forhoppning, att låsaren med

godhetsfullt ofverseende ville mottaga dessa enkla min-

nesblad från min ungdomstid.

Lund i December 1878.

S. Nilsson.



I.

fRÅN SKÅNE TILL KRISTIANIA

GENOM HALLAND OCH BOHUS LÅN.

éb dag, den 23 April 18 16, kl. 10 f. m. reste jag

från Lund i en latt tvåhjulig med fjadrar forsedd

reskårra, hvari jag medforde en god dubbelbossa

och andra till jagten horande ting. En storre svart

pudel var afven foljaktig, for att upphemta de foglar

som skotos i vattnet.

Ånnu låg sno i dalsankningarna och på norra

sidan af hojderna. Vårarbetet var dock redan borjadt,

och jag fann att man ånnu hår på orten satte ett

par oxar och två par håstar for plogen, likasom

forhållandet merendels var for nio år sedan (1807)

på soderslått, der man dock stundom såg två par

oxar och två par håstar for samma plog.
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Man sager att mina landsman skåningarne aro.

troga, och att det fordras lang tid innan de for-

mås att bortlågga gamla bruk och antaga nya.

Kan val vara. Åtskilligt har dock åfven hos dem,

sedan min barndomstid, betydligt forandrats och

fbrbattrats. De forna byarne ha till stor del fdr-

svunnit, och i deras stalle ser man enstaka vål-

byggda gårdar strodda ofver de odlade fålten. Detta

år en foljd af enskiftesdelningen, som pågick ånnu

1806— 1 8 10.

Blott for några få år sedan voro dessa byar

ånnu allmånna. De utgjorde merendels en lang rad,

stundom åfven en klunga af nåra hvarandra lig-

gande, oftast illa byggda bondgårdar med lervåg-

gar och halmtak. Boningsstugan var låg, stundom

med lergolf, fonstren voro små, med små i bly infat-

tade rutor; derfor var stugan vanligtvis skum. Går-

darne lågo i rad, med oftast hvar sin kålhage,

omgifven af en stengårdsgård, framfor sig. Mellan

dessa gårdsgårdar var inkorseln till gården genom

en tråport.

Utanfbr nåmnda kålhagar langs hela byn var

den s, k. bygatan, en icke stenlagd, men dock mer-

endels torr allmånning, der en våg framgick och

der ungdomen samlades sondagseftermiddagarne och

hade sina lekar. Utanfor bygatan låg den s. k.



«toftens d. v, s. det åkerfålt, som låg narmast byn.

På ett stalle på bygatan låg oftast ett storre antal

gråstenar i en krets och en i midten. Då någon

angelågenhet for byn påkom, låt «åldermannen», hvil-

ken vårdighet årligen ombyttes, blåsa i «byshorn», som

var ett storre oxhorn; vanligen låt husbonden sin

drång gå gata upp och gata ned och «tuta» i hor-

net. Sedan hemmansåboarne samlats och tagit plats

på stenkrctsen och åldermannen satt sig på den i

midten liggande stenen, borjade ofverlåggningarna.

Hvar by hade merendels flere vångar, och

åkerstyckena i hvar vang voro blandade. På by-

ståmma togs beslut når såden i hvar vang skulle

vara inbergad, och dagen derefter slåpptes boska-

pen los in i vangen, vare sig att all såden der

hunnit inhostas, eller något ånnu var qvar. Man

finner lått att genom detta och andra forhållanden

oreda och osåmja ofta skulle uppkomma. «Enskif-

tesdelningen», som småningom blef inford, var derfor

en sann vålgerning for Skåne, ja, man kan saga

ett råddningsmedel; ty en hvar fick derigenom sitt

att vårda och skota, utan att andra fingo blanda

sig deri.

Det var Friherre Rutger Maclean, som 1782

borjade lata enskifta sitt såterigods Svaneholm i

farmer, hvilka han lemnade mot billig och beståmd
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arrcndeafgift åt sina bonder. Sedan blefvo enskif-

tcn anbefalda genoni en kongl. forordning, som var,

om jag ej missminner mig, af det innehåll, att om

en enda hemmansåbo i en by begarde enskifte,

voro alla de andra åboarne i samma by skyldiga

att iifven lata enskifta sina egor. Detta var till

stor oframelse for en och annan stockkonservativ

bonde, hvarfor det någon gang lår ha håndt, att

den som forst anmålt sig till enskifte, fick uppbåra

handgripliga vedermålen af sina kamraters ovilja.

Det drojde dock ej lange innan alla voro nojda

med det som skett och skulle for ingen del vilja

ha tillbaka det forrå forhållandet.

Men åter till min reseberåttelse.

Våren hade redan borjat. Fåren betade med

sina spåda lam, och gassen med sina dunklådda

ungar gingo snattrande i graset. Marken var tem-

ligen jemn, blott der och hvar sags en rund kulle,

i hvilken en kampe från forntiden blifvit jordad

eller hans brånda ben forvarade.

Piltråd voro, enligt allmånt bruk i Skåne, plan-

terade langs landsvågarnes sidor. Detta bruk år

dock mindre vålbetånkt, ty vågarne halla sig deri-

genom nåstan ståndigt våta och ofta djupa, enår

solen aldrig kan framtrånga dit, och då det reg-

nar eti dag ur luften, reenar det merendels ånnu
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en dag från traden. Piltradet, som jemforelsevis år

ett mycket simpelt trådslag, anses af några vara

for skånska slattbon, som har langt till skogen, ett

mycket nyttigt trådslag, ja kanskc det nyttigaste,

om han vet att deraf rått begagna sig. De saga,

att om han t. ex. planterar piltråd langs grånsen

af sina egor, och han har så stort antal deraf, att

han årligen kan stopla *) åtskilliga, hvilkas kronor

våxt i 6—8 år sedan de sist blifvit stoplade, så har

han derigenom ståndig tillgång till brånsle for spisel

och bakugn. Såkert vore t, ex. bjork båttre an

pil, men bjorken våxer mycket långsammare och

kan ej gerna stoplas.

Fålten åro ånnu grå, men ur kårrdragen upp-

sticker en lifligt gron brodd. Vipan tumlar sig med

sitt innerligt glada vårlåte ofver ångarna, och lårkan

låter hora sin melodiska sang ur den hoga azurblå

luften **).

*) Stopla: afhugga grenarne vid deras fasten. Dessa grenar

ha vaxt ut kring ofre åndan af den stor, som nedstacks i jorden

for att blifva ett piltrad.

**) Jag anser mig hår bora meddela, att for 6o år sedan, då

detta skrefs, voro ångarna i Skåne vida talrikare och storre an

nu, och ofver hvarje ang såg man vipor i stort antal. Bondgossar

brukade stundom gå ut på ångarna och soka vipågg, af hvilka

de låto baka åt sig pannkakor. Nu ser man sållan vipor ofver

ångarna; då och då blott en enslig fogel.
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Skjutsen kom, och resan fortsattes. Jag hade

på flera stallen sett sadesårlan och stensqvåttan,

hvilka således redan nu anlandt. I dag såg jag

den forstå svalan svafva ofver och forbi mig, och

hogt uppe i den klara luften varseblef jag nu en

skara af flyttfoglar tåga från soder mot norr. Jag

helsade dem: «lycklig resa! Dit J faren, arnar jag

mig afven; vi tråffas åter i den hogre nordens

fjelltrakter.» På flygten såg jag, att det var Ijung-

spolen (Charadriiis apricarius).

For unga ornithologer \'ill jag hår anmårka,

att hvarje fogelart ordnar sig på sitt eget satt, då

han i flock flyttar från en zon eller trakt till en

annan. Ljungspolen bildar under denna flygt en

råt rad på tvaren; tranorna bilda en råt linie framåt

med en kortare sidogren, hvarigenom blir en spetsig

vinkel framåt. Den fogel som flyger fråmst och

således klyfver luften, drager sig åt sidan, då han

blir trott, och blir derigenom den siste. Så om-

vexla de ståndigt. Andra flyttfoglar flyga mer

eller mindre tått strodda, utan synbar ordning, så-

som vilddufvor, kajor m. fl. Afven stararne flyga

i tåta skaror och gora stundom besynnerliga och

storartade evolutioner i luften. Alla vadare och

simfoglar flyga med rakt framåtstråckt hals och
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bakåtstråckta ben. Landtfoglarne deremot flyga med

fetterna dragna framåt under brostet.

For den borjande ornithologen år det åfven

vigtigt att låra sig kanna skilda fogelarters olika

låten, på det han, då han kommer i en skog och får

hora olika foglar, må veta hvilka arter de till-

hora, och om han hor någon sang, som han ej

kanner, genast må kunna nårma sig den okånde sån-

garen och skaffa sig nårmare kånnedom om honom;

måhånda var det en for Sveriges Fauna forut okånd

fogel, som han horde. På detta satt har jag fatt

kånnedom om mer an en forut okånd svensk fogelart.

Sedan jag bevistat gåstgifvaregårdarne Morarp

och Ingelstorp, anlånde jag till Engelholm kl. 9 på

aftonen. Då man icke har forbud, går resan lång-

samt, ty på hvarje station maste man droja medan

skjuts uppbudas och hinner anlånda '). Det år en

dyster trakt att genomresa, den från Morarp till

Engelholm; man ofverfar nåstan blott tufviga och

sanka falt, der endast på något afstånd ses en och

annan skogsdunge af bjork och asp samt en eller

annan mindre och forkrympt ek.

*) Nu deremot flyger man med ångans tillhjelp på jernvågar

genom landet. Det ar visserligen vida beqvamare, men derige-

nom lar man mindre att kanna landet och folket.
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Hvad folket betråffar, så synes det har vara

något olikt allmogen i trakterna kring Lund och

annu mer olikt allmogen på soderslått, i trakten

nårmast Trelleborg. Denna olikhet består ej blott

i klådedrågten, utan åfven i våxt, utseende, uttal

och lynne. Till en stor del torde denna olikhet

hafva sin grund i den omgifvande naturens olika

beskaffenhet. I det fuktiga och laga slåttlandet,

der luften nåstan ståndigt ar mulen och tung, blir

menniskan, som der lefver och inandas denna luft,

åfven till lynnet dyster och tungsint, åfvensom mera

trog i sina rorelser och i sin tankegang; då dere-

mot den som lefver i en hogre liggande trakt, der

luften år tunnare och låttare, maste jemforelsevis

vara till lynnet gladare, åfvensom i sina rorelser

och sin tankegang lifligare och snabbare. Detta

tyekte jag mig finna redan vid Engelholm, der i syn-

nerhet hos qvinnorna skilnad bemårktes, genom en

rakare hållning och låttare, råskåre gang. Afven

voro de gladare och sokte med vanlig tjenstaktig-

het tillgodose den resande fråmlingens beqvåmlighet.

Deras klådedragt syntes mig också hafva foretrådet

framfor qvinnornas på soderslått. De båra morkblå

trojor af fint vadmål, som de sjelfva tillverkat, och

som på det satt åro sydda, att de baktill hafva

mycket korta, uppstående skort, och framtill åro



urringade medelst en djup och bred inskårning-, i

hvilken den fylliga barmen år betåckt af ett fint

och hvitt linne. På hufvudet knyta de ett fint,

hvitt linklåde, hvaraf en bred flik betåcker nåstan

hela ryggen. Denna hufvudbonad kallas «klut» och

knytes af någon våninna, men brukas merendels

blott om sondagarne, eller då egarinnan eljest vill

visa sig for fråmmande. Den forvaras eljest i ki-

stan jemte sondagsklåderna.

Till Engelholm inreser man ofver en vackcr

bro, byggd for lO— 12 år| sedan, och som sages

hafva kostat 120,000 daler (20,000 kronor). Hon

består på åndarne af massiva, tillhuggna gråstens-

murar; ofver sjelfva strommen år hon af trå, nå-

got bågformig, liggande hogt ofver vattnet med

hoga ledstånger vid sidorna. På sidan nedanfor

bron framflyter floden bred och jemn mellan skona

strander, bevåxta med fur och bjork; åfven fin-

nes vid hogra sidan, midt for tullhuset, af samma

trådslag en lund, kallad «Planteringem, som fortsattes

ånda till hafvet. Då Linné år 1749 under sin Skånska

J^cs(7 besokte Engelholm, fanns hår endast sandåsar,

hvilkas forderfvande egenskaper man sokte håmma

endast genom att beså dem med sandgrås. I resan talas

visst om «planteringar» (sid. 337—339), men då man

nårmare ser på saken, finner man, att det endast
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\'ar med grasfro falten blifvit besådda, for att dampa

flygsanden. Sedan ha dessa falt blifvit besådda med fro

af tall och bjork. Således hafva de nuvarande hårliga

lundarne och planteringarna vid Engelholm uppvåxt

på mindre tid an de 6"] år, som ligga mellan Lin-

nes resa 1749 oeh min 18 16. Det år svart att

inse, hvarfor man icke långesedan begagnat samma

medel, for att på Skanors Ijung håmma flygsanden,

som spridt sig och forderfvat flere forut bordiga

åkerfålt *), hvilket ses deraf, att då jorden «rajoleras»,

och fåran uppkastas en half aln djupt, under san-

den tråffas svart matjord och stundom deri liggande

saker, som forlorats under odlingen.

Engelholm år en liten tåck stad, vid Ronneå,

nåra Skelderviken. Den består af en enda lang

gata, omgifven af envåningshus, utom gåstgifvare-

gården, som har två våningar. Torget utgor en

gron plan.

Den 24:de April, då jag tidigt på morgonen

reste från Engelholm, uppsteg solen strålande klar

och syntes lofva en hårlig dag. Vågen gick forst

genom en liten lund, sedan genom byn Rebbel-

*) I senare åren har en del af Ijungen blifvit planterad af

Baron Beckfries, och senast har genom Kyrkoherden i Reng D.r

C. J. Collins forsorg flere hundrade tunneland af socknens egor

blifvit planterade, for hvilket vackra foretag efterkommande bora

vara honom tacksamma.
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berga; ofvanfor denna var en den hårligaste utsig-t

tillbaka ofver Skelderviken, der; hon utbredde sig i

skon, spegeljemn glans. Denna vik, harifrån sedd,

omslutes i soder af den i hafvet utlopande hoga

landstråckan Kullaberg^ som ses uppstiga ur hafvet

valdig och blå, lik ett tjockt azurfårgadt moln. Se-

dan under en lang stracka af vågen ser man ber-

get, men ej hafvet. Derefter far man ofver ett

stort och jemnt falt, bestrodt med vackra gårdar,

dels grundmurade, dels af korsverk byggda. Åfven

ser man såteriet Engeltofta^ hvars agare majoren

Friherre Carl Georg Stjernsvård odlat detta falt *).

Man har redan på en bro farit ofver Ronneå.

Hår skall vara obetydligt laxfiske, men den lax,

som hår fås, skall vara mycket god; detta fiske år

ånnu icke i år borjadt.' Af foglar såg jag hår

forstå gangen i år Siorspofven (Numenms arquatus)^

*) «År 1794 årfde han efter sin fader egeadomen Engeltofta,

som han under loppet af ett par årtionden omskapade från ett

under hofveriets borda slapande gods till en mångd efter en-

gelskt monster anlagda och vål skotta farmer. Genom info-

randet af ett rationelt cirkulationsbruk, genom anvåndandet af

skotska åkerbruksredskap samt engelska och skotska arbetare,

bragte han sin egendom inom några år till tiodubbel afkastning,

på samma gang han inråttade sitt arbete så, att det afven kom
det allmånna till godo m. m. Genom allt detta delar Stjernsvård

åran med Maclean af skånska landtbrukets hojande till dess

nu vårande betydenhet.» (Se Hofberg, Sv. Biograf. Lexikon II,

sid. 338).
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igenkannelig afven på langt afstånd genom sitt egen-

domliga, skarpa låte.

På Margretetorp fick jag snart skjuts och be-

gaf mig på våg till Karup, dit jag anlånde kl. I2.

Vågen från Margretetorp loper uppåt ungefår .^'4

mil mot den bergstråcka som kallas Hallandsås.

Marken synes der bestrodd nåstan som genom ett

stenregn af storre och mindre, kantiga och runda kisel-

stenar, vid sidan hopkastade till en vall, vid hvilken

ånnu der och hvar Hgga snodrifvor. Storre bokar

stå ensliga hår och der vid vågen. Från hojden

af denna ås ser den som fårdas åt norr, for sista

gangen under denna resa Skelderviken och Kullaberg.

Derefter far man genom en tåt bokskog, der

snodrifvor lågo flåcktals strodda kring tråden, från

hvilkas kronor bofinken och sångtrasten dock redan

blandade sina toner till en vacker konsert.

Vågen sluttar sedan nedåt mot norr; der låg

snon mer sammanhångande, och jag reste der ge-

nom drifvor, uppkastade till 6—8 fots hojd på bada

sidor af vågen. Åfven var temperaturen kånnbart

lagre ån på andra sidan af åsen, der man brandes

af solstrålarne.

Sedan man kommit kring '/^ mil nåra Karup,

blir sluttningen brantare, och ned vid slutet af åsen
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står en hog trapåle, som visar gransen mellan

Skåne och Halland.

Från Karup sanker sig landet småningom mot

norr, och bakom den resande synes mer och mer

hoja sig en hog ås från oster till vester; detta år

den norra sidan af den '/^ mil breda Hallands ås,

som han redan ofverfarit. Ofver denna ås stiger

aldrig någon nåktergal. Han forekommer annu talrikt

på Ronneåns lummiga strander; men dessa aro hans

nordligaste stallen på denna sida af landet.

Snon på hoglåndta stallen gjorde ett eget af-

brott mot de grona karrdragen, som der och hvar

fbrbiforos.

Innan framkomsten till Laholm var marken

temligen slåt, bestrodd med svartaktig Ijung, som

under tidernas langd bildat en tunn skorpa af svart

mylla, hvilken betåcker den roda sanden.

Sådant år hufvudsakligen landskapet Hallands

utseende både soder och norr om Halmstad. Men

sådant har det icke alltid varit. Fordom var det

bevåxt med stora skogår af bok och ek, der många

svin gingo i bet och blefvo feta. Detta ses af en

beråttelse i Knytlinga Sagan sid. 198. Der omtalas,

att då Danskarna valt Knut till kung ofver hela

Danmark, fdreslog han att få en och annan ny råt-

tighet af bdnderna, men då de nekade dertill och
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menadc, att de ej ville lata plaga sig mer an de

gamla lagarna bjodo, svarade Knut: »Det ar bra

att J bonder medgifven mig att fa af eder hvad

lagarna bjuda, men icke mer. J viljen derfore icke

heller ha af mig mer an hvad lagarna bjuda; jag vill

derfor fredlysa min egendom for eder.» Och detta

medgåfvo de alla. »Då vill jag,» sade kungen,

sforbjuda eder Hallandsfarare att begagna de stora

skogår som jag eger, och att der lata edra svin

och annan boskap gå i bet.» Bonderna studsade

dervid och hade intet svar, ty de sago att det var

dem till ingen nytta att vidare satta sig emot kun-

gens onskan, emedan konungens skogår strackte sig

igenom hela Halland, der bonderna hade en stor

mangd svin, som gingo i bok- och ekskogarne, Bon-

derna besloto då att medgifva kungen allt hvad

han begårde.

Det år vål knappast mojligt att fa veta ge-

nom hvilken håndelse Halland, efter att ha varit så

skogrikt och skont, kommit i ett till den grad ut-

blottadt tillstånd, att endast Ijung betåcker den uselt

magra, sandiga jordytan. Min skjutsbonde me-

nade på att skogarne hade mast nedhuggas der-

fore att rofvare dolde sig i dem. Såkert år,

att det utmagrade landskapet ej kan foda sina in-

vånare. De lefva antingen af handarbete: yllna
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stickade trojor och strumper, som de bara om-

kring och forsålja; eller ock komma unga hal-

landska drångar med plejel (slaga) på axeln och

erbjuda sig att troska hos skånska slattbon *) mot

viss betalning i sad eller penningar; eller ock gå

de omkring i de skånska bondbyarna som kramare

med hvarjehanda handelsvaror, då de sannolikt åro

kommissionårer for någon kopman, af hvilken de

erhålla sin beståmda procent for forsåljningen. Land-

skapet Halland skulle val kunna till betydlig del

fbrbattras genom plantering, till att borja med af

barrtråd och bjork; men ingen lar snart komma

att tanka derpå.

Laholni var en liten och ful stad; husen

små, mest korsverk, tåckta med tegel eller halm,

och gatorna med stora, kantiga stenar, så lagda,

att en resande kan befara att under genomfarten

fa sitt åkdon sonderbrutet och forderfvadt. Hår

lår finnas åtskilliga kopman, men de sades icke

hafva andra varor att afyttra an dem, som foras

till dem på hjul från Halmstad.

Lagan våltrade sig rytande med gulgrå fradga,

under två stenbroar; nedanfor dessa fiskades lax.

Två båtar på hvardera sidan af strommen roddes

*) Åfven detta har blifvit foråndradt, sedan troskmaskiner

blifvit inforda och anvånda.
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nedåt med ett nat mellan sig. I detta fangas laxen.

som går eviot strommen.

Vid Tjarby ser man åter kuUerformiga, slåta

gneismassor, och derefter tager landet åter den of-

vannamnda Hallåndska karakteren. Tronninge sages

vara den forstå by i Halland, som har lerjord.

Också hår utgjorde gåtan en liflig, gron grasplan.

Hårefter kommo vi ofver Fyllinge bro, der

Svenskarne segrade ofver Danskarne 1676; således

samma år som slaget stod vid Lund. Skjutsbonden

beråttade efter tradition från fbrfåderna, att Sven-

skarne hade sitt lager på hojderna vid Vapno, der

de från soder anfollos af Danskarne, som dock efter

en håftig strid maste retirera och slutligen duka

under. Vid sidan af vågen ser man runda kullar,

i hvilka de i striden fallna sades ligga begrafna. Vål

må vi kunna skatta oss lyckliga, att dessa blo-

diga strider med grannar i norr och vester långe-

sedan upphort, och att vi med dem lefva i bro-

derlig samja.

Halmstad ar en liten tåck stad med en medel-

måttigt god hamn och några formogna kopman.

Nissaån flyter har bred och jemn i hafvet. Man

ofverfar henne på en trabro, från hvilken man åt

bada sidor har en harlig utsigt. Till hoger ser

man den breda, spegelklara floden, som på den
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ena stranden ar skuggad af vackra alar, på den an-

dra spegla sig deri hus, tillhoriga staden; till ven-

ster ser man floden an mer utbreda sig och slut-

ligen fbrsxinna i hafvet. I hamnen ligga flere

handelsskepp.

Från Halmstad går vågen uppåt Hoklien; till

hoger ser man den vackra strommen, hvars sandiga

strander doljas af en planterad ung furuskog, till-

horig Sperlingsholm. Hår hade jag tydligt tillfålle

att se hvad inflytande hafsluften har på klimatet

och våxtligheten ; ånda till en half mil från kusten

sags ånnu sno ligga ofverallt.

For forstå gangen såg jag i dag en hager

(Ardea cinerea). Han stod i ett litet vatten vid

Karup och lurade på fisk.

Vid Qvibille åndrar sig landets utseende. Lj un-

gen synes ej mer; han år gomd af bjorkar, alar,

ekar och bokar. Vid Frolinge år utan tvifvel den

vackraste trakten i hela Halland. Från landsvågen

fram till gården, som ligger ett litet stycke deri-

från, leder en vacker allé. I dess grannskap ser

man vål odlade åkerfålt, och åtskilliga nyttiga inrått-

ningar åro hår anlagda, såsom mjolqvarn, sågqvarn,

tegelbruk, humlegård och en vacker trådgard. Sko-

gen, som år fredad och ofver allt vacker, består af

bjork, al, ek och bok. Egendomens nuvarande inne-
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hafvare major Brummer har visat sig vara en ut-

mårkt kunnig ocli skicklig landtbrukare. Att jag,

såsom bekant i familjen, blef gåstvanligt emottagen,

behofver knappast namnas.

Foljande vaxter sågos har for forstå gangen i

år i blomma:

CaWia palustris och Chrysospleniiim alternifolium

fårgade tufvorna i karren gula; på sluttningen af

åkrarne stod Equisetum arvensc^ och skogen pryddes

af hvitsippan (Atmnone nemorosa). De foglar, som har

sågos for forstå gangen i år, voro svarta och hvita

flugsnapparen (Muscicapa atricapilla).^ Sylvia irochilus

m. fl. Åfven hår, liksom på Hallandsås, våckte

Sångtrasten och Bofinken med glad vårsang skogens

echo, så att jag tyckte mig i en hast forsatt i en

zon, helt olik den jag kort forut lemnat.

Den 26 April gjorde jag ett besok i Qvibille

kyrka, i hvars sodra mur sitter inmurad en run-

sten; inuti kyrkan finnes af svart marmor ett monu-

ment ofver en Roluf^ som, enligt hvad der står,

skånkt till kyrkan åtskilliga hemman, hvilka aldrig

skulle få afsondras derifrån. Dock låra de, enligt

hvad man sade mig, redan blifvit derifrån afson-

drade. Huru detta har tillgått lemnas derhån. Ett

annat monument år helt och hallet katolskt. Det

består i vål skurna figurer af trå, forestållande en



— 19 —

munkkyrka, der Fralsaren forestalles sittande vid

altaret och stodjande sig på korset. Framfor al-

taret ligger på kna (som mig syntes) pafven bed-

jande, och bakom honom står en man, som uppbår

slåpet af hans mantel. En tredje person haller

något som foreståller ett rokelsekar. Bakom dessa

stå tre figurer vid en pulpet och sjunga, som det

tyckes, helt andåktigt. Alla hafva hoga mossor,

framtill prydda med ett kors. Vid sidan stå andra

med breda runda hattar. Sidorna intagas af de

tolf lårjungarne, och ofver det hela ser man Maria

med barnet, stående på månen. IVIig synes, att

detta konststycke borde forvaras i Statens Museum.

Denna trakt år bergig. Oster om Qvibille

kyrka synes Skalberget vara det hogsta. Derifrån

kan man rakna åtta kyrkor: Getinge, Råvinge, Ef-

tra, Qvibille, Harplinge, Steninge och ånnu två åt

soder vid hafvet. Detta ådagalågger att denna

trakt år vida mer bebodd ån den Hallåndska slåt-

ten, nårmare hafvet.

Den 27 april reste jag från Frolinge. 1 trak-

ten norr om Sloinge står der och hvar en liten

skogsdunge. Nårmare mot Falkenberg sanker sig

marken, och sedan man genomfarit ett hogt sand-

ref, ser man landet ofverlupet med brun Ijung på
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rod sand; således samma Hallåndska karakter som

vi forut omtalat.

Vid inkorseln till Falkejiberg far man ofver en

vacker stenbro med fem hvalfda bro-kar ofver den

forsande strommen, som ncdanfor bron långsamt

och bred flyter ned i hafvct. Man ar således nu

i Falkenberg, men nåstan utan att marka, att

man år i en stad. Gatorna åro smala och be-

svårliga, omgifna af tråhus med halmtak och kors-

verkshus med tegeltak. Rådhuset, det minsta i

sitt slag, som jag sett, ar timradt, forsedt med

tegeltak och några små fonster med likaledes små

rutor.

Laxfisket i ån drifves hår på samma satt som

vid Halmstad, men liksom der hade laxgården blifvit

fbrstord under islossningstiden. Mellan Falkenberg

och Morup sags for forstå gangen i år en stork

(Ciconia alba); han stod inne i en by på ett topp-

hugget tråd, der han har sitt bo, det nordligaste

storkbo i Skandinavien.

Från Falkenberg genom Morup till Warberg

år marken af hallåndsk beskaffenhet. I Morup var

gåstgifvaregården ovanligt god. Vågen går ej langt

från hafvet, ofver hvilket man har en vidstråckt

utsigt. Solen stod klar på himlen och kastade sina

strålar på den blåa hafsstrimman.
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På alla bondgårdar voro halmtak, tvartemot

Leopold v. Buchs yttrande, att de ej finnas långre

upp an till Falkenberg *),

Till boger på afstånd folja oss kala bergasar,

betåckta med sno, men der vi foro nåra hafvet

fans ingen sno. Gron gråsbrodd uppstlcker på fuk-

tiga stallen vid vågen, och på vattnet ligga langa

grona gråsblad. Vågen hojer sig ofver en liten

ås, och Warberjs^^ den lilla tåcka staden, ligger tått

framfor mig, utan att jag forr varseblifvit honom.

Till venster Ugger fåstningen temligen hogt och med

murar omgifven. Staden synes regelbunden; husen

mest nya, alla tegeltåckta, men en stor del byggda

af trå. Torget vackert. Skeppsbron, bakom slottet,

år af granitqvadrar. Pa redden ligga flere smårre

fartyg.

Den 28 April vaknade vi vid solens uppgång

och fortsatte fården. Trakten från Warberg år

d>'ster. Man far ofver Ijunghedar, och vid sidorna

har man nakna gråberg. Men från tufvorna upp-

stiger ånglårkan (Anthus praie/isis) sjungande uppe i

luften. Den lilla gården Kloster med sina omgifningar

år det vackraste stallet hår i trakten. Man genomfar

en skogslund af ek, och en lang allé af al. Nå-

') Reise durch Norwegen I, sid. 4i,
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stan vid hvarje gård finnes en liten vaderqvarn, un-

gefår som på Oland. Derefter far man ofver en strom,

som framflyter bred med stilla vatten, och man har

en vacker utsigt ofver viken, vid hvars innersta bugt

det ofvannamnda Kloster ligger. Från Asa gast-

gifvaregård, som jag fann vara ett samre stalle,

kroker sig vågen mellan kullriga, hoga gråstens-

klippor, bland hvilka der och hvar några usla bond-

gårdar åro strodda, och der småvåxt, mager boskap

trånar af hunger bland den torra Ijungen och kråk-

riset. Alla bondhus åro ånnu tåckta med halm,

ehuru åkerbruket år hogst uselt, och enligt fleres

ofverensståmmande uppgifter sållan gifver ofver 3:dje

kornet; stundom fås ej en gang utsådet. Ved finnes

icke; till brånsle nyttjas en usel torf, som upptages

och tilldanas af kårrens gyttja.

Alla bonder hafva hår utseende af sjomån och

så åro de kladda: korta, runda jackor, vida lång-

byxor, halsduken lost knuten, hångande ned på bre-

stet. Uttalet år också eget; alla ord med beståmd

artikel slutas på ra: håstera, kårrera o. s. v.

Ofverallt klagas ofver penningebrist och af-

stannad handelsrorelse. Allmogens nåstan enda in-

komst år våfnader af lårft, som de tillverka och

sålja i Goteborg eller båra nedåt landet till for-

såljning. Kungsbacka år mycket litet och fortje-
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nar knappt namn af stad. Usla gator, små och

dåliga hus.

Viigen harifrån forbi Kårra till Goteborg går

ofver kala gråa bergsstråckor, alltid kullriga, men

stundom brustna. I senare fallet ar marken be-

strodd med oråkneliga block. Hogst uppe på de

hoga klipporna ser man stundom uthungrade bo-

skapsdjur stå och stråcka sig ut ofver branten af

det svindlande djupet, for att nå ett uselt bete.

Mellan bergen åro jemna falt, som hår borja

att blifva odlade i norra delen af landskapet. Vid

foten af bergen tråffas stundom asp eller al. Små

bondbyar ser man åfven der och hvar, och stun-

dom ser man taket af en kyrka sticka upp ofver

den gråa gneisklippan.

Kårra år den nårmsta stationen till Goteborg.

Redan '/^ mil forut hade man kommit ut ur Hal-

land; en gammal tråpåle med ett kront lejonhufvud

var lånsmårket. På den tilltagande dyrheten mar-

ker man, att man nårmar sig en stor handelsstad.

Gøteborg år en mycket vålbyggd stad; de fie-

sta husen nya, alla murade af tegel, som brannes

vid staden. På somliga åro altaner och vackert

tillhuggna pelare af skotsk sandsten. Husen s>'ntes

mig i allmånhet ej vara så hoga som i Kopenhamn,

men merendels nyare och vackrare. Kanaler korsa
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staden i flere rigtningar. Svenska kyrkan ar en

stor byggnad, alldeles ny, uppford af sten med pe-

lare af skotsk sandsten och grundmurarne af hug-

gen granit. Gatorna i Goteborg aro ungefårligen

som de i Stockholm; ej så goda som de i Kopenhamn.

Hvad jag både hår och i Stockholm saknar åro de

beqvåma Kopenhamnska trottoarerna, som i en stor

stad med mycken rorelse skydda fotgangaren från

att blifva ofverkord; åfven kan man på dem gå

torrskodd, då smutsen på gåtan år uppblott. Detta

tyckte jag mig kunna hafva våntat i en rik och

vacker handelsstad. Man påstår att rorelsen i Go-

teborg for nårvarande år ovanligt ringa.

Den forste som jag hår besokte var Professor

Wingård, Sekreterare i Vetenskaps Societeten, en

fin, artig man. utmårkt genom lårdom och snille.

På eftermiddagen besågos Vetenskaps Societetens

samlingar, som visades mig af Magister Tranæus.

En mineralsamling, kopt på auktion efter D:r Ek-

man for 800 *) rdr, synes mig ej vara af synner-

ligt varde ; stufferna åro merendels små och då-

liga. de fiesta allmånna, t. ex. bergkrystall, dubbel-

spat, jern från Elba, sandsten från Fontainebleau

o. s. v. De lågo hopkastade i ett skap utan ord-

') Xu [878 motsvarande minst 3ooo kronor.
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ning. Mig syntes att om Societeten Icmnat hiilftcn

af namnda summa till respenningar åt en vetgirig

ung man, så hade han derfor kunnat skafifa Socie-

teten en i alla afseenden vårdefullare samling *).

Societeten hade åfven en samling af fossila

fiskar från Monte Boka af samma slag, som finnas

i Lunds Museum. Xågon zoolog fans icke i Gote-

borg; ett par praktiserande låkare hade samlat en

del af de fiskar, som forekomma i Kattegat. Apo-

logisten Bismarck sades vara botanist, men jag tråf-

fade honom icke.

Afven skolrummen besågos; det storsta år ge-

nom skranker afdeladt i fem klasser, hvaraf den

ena år s. k. scribarum. Gymnasii Auditorium år

temligen stort. Bibliotheket, som jag åfven besokte,

eger omkring 3000 volumer, enligt uppgift af Tra-

næus. Gymnasisterna syntes mig vara hyggliga

ynglingar.

Från Obscrvnioriuni har man en skon utsigt

ofver staden med dess forståder, citadell, Masthug-

get, Gota cif, skepp i hamnen och sjelfva hafvet.

*) Men sådant var den tiden, tyvarr, ånnu icke brukligt. Åf-

ven riksdagarne gåfvo sallan eller aldrig reseanslag. Forst i se-

nare åren hafva vederborande i detta afseende blifvit frikostiga.

For dem som nu ha lust att gora vetenskapliga resor, finnas an-

slag både af staten och enskilda; sådana funnos icke for 60 år

sedan.
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litt nytt thcatcrliLis bygges. På den gamla thea-

tcrn uppfordes forliden afton Gustaf Wasa, och som

jag tyekte, mycket bra.

Efter några dagars vistelse i Goteborg, traf-

fade jag Ofverdirektor Sorbon, som gjort naturve-

tenskaperna stora tjenster genom att åtaga sig att

mottaga och afsiinda remisser från en ort till en

annan, åfven till aflagsna verldsdelar. Nu erbjod

han sig sjelfmant, att vara min kommissionar i Go-

teborg med allt hvad jag ville sanda till honom

eller gifva honom i uppdrag att utråtta. Utan min

anmodan hade han nu på borsen skafifat mig åt-

skilliga bref till personer i Norge, som han ansåg

kunna blifva mig nyttiga under resan. Sedan vi

spisat middag tillsammans, foljde han mig till D:r

Alfort, som nyligen hemkommit från Indierna, hvilka

han besokt som låkare på ett fartyg. .Han hade hem-

fbrt en hel hop lefvande foglar, deribland ett par pape-

gojor (Psittacus caims)^ stora som domherren. Dessa

åf\^en som en Loxia och en FrhigHia beskref jag i

mina anteckningar. Han hade åfven en lefvande

Kameleont, som satt på en kapp i ett fonster, trog

och dum, emedan det ej var solsken, sade D:r A.

Han fbdde sin Kameleont med kakerlackor, som hem-

tades från bagerierna. D:r A. forsåkrade att man

latt kunde forvara våxtfron under låne tid och
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fora dem till mycket aflågsna orter om man lade

dem i salt och slog derpå vatten.

Under uppehållet i Goteborg hade jag nojet

bevista flere bjudningar och fann sållskapstonen myc-

ket angenåm. Efter middagsmåltiden, som alltid ut-

mårktes genom fortråfitliga viner, trakterades van-

ligtvis af frun eller dottern i huset med musik på

piano och med sang, stundom af folkvisor, dem jag

for min del bast tycker om och forstår. Vid soi-

réerna roade man sig med kortspel, och jag tyckte

mig finna att damerna voro lika så mycket roade

deraf som herrarne. Man spelade hog point. Kl.

^2 II satte man sig att supera, efter att man forut

på qvållen druckit the.

De unga grossorernas klådedrågt syntes mig mest

nårma sig engelsmånnens. En kulort rock med en rad

knappar, eller en frack, hvars skort åro så langa, att

de nåstan stota mot hålarne; mycket Ijusa pantalon-

ger, som racka ner till de skobeklådda fotterna; håret

temligen langt, hatten bojd bakåt, och en mångd

guldpitschafter i en lang urkedja år modernaste ka-

valjersdrågten. Hvad dialekten betråffar forekom han

mig mer tonfull och vacker an den Hallåndska och

något nårmande sig den Stockholmska.

Goteborgarne åro allmånt kånda for frikostighet

och vålgorenhet, och de fortjena dessa loford i hog
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j^rad. Ingcnstadcs far en nodlidaiide så kraftigt un-

derstod som hos dem. Någon gang har jag hort

Goteborg benamnas Ulla Amsterdam. Sedligheten lar

har stå hogre an i en del andra stora stader. Af-

ven synes mig allmogen kring Goteborg ej vara

så stursk och ohoflig mot resande, som t. ex. då

man nårmar sig Stockholm.

Magister Tranæus upplifvade hos mig minnet

af en beråttelse, som jag for lange sedan hort om

Sjøormen. Han beråttade, att for några år sedan,

kring i8iO, visade sig ett dylikt sjodjur utanfdr

kusten från Uddevalla till Stromstad. Flere fiskare

hade sett detsamma, men beråttelserna derom forlojli-

gades i tidningarne. Emellertid hade Tranæus skrifvit

till en van i Uddevalla, som forsakrade honom, att

saken egde sin fulla rigtighet.

Sedan jag nu från flere hall fått nåstan fullt

ofverensstammande beråttelser om detta underliga

hafsdjur, som under en lang foljd af år, då och då

skall ha visat sig, synes det mig som om saken

fbrtjenade uppmårksamhet och noggrann undersok-

ning af någon sakkunnig och skarpsinnig man, om

en sådan kunde få underrattelse når en hafsorm

sades visa sig. Att saken icke tillfredsstållande for-

klaras genom «Springare», som man menat, har den
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lårde ichtyologen professor Reinhardt i Kopenhanin

genom upplysande fakta ofvertygat mig.

Anmarkningsvardt ar, att det ar blott i en

viss trakt af hafvet, namligen i Atlantiska oceanen

mellan Skandinavien och Amerika, som detta hafs-

djur sages ha bhfvnt sedt. Fiskarena vid Frank-

rikes, Spaniens och Italiens m. fl. kuster aro utan

tvifvel Hka så vidskepliga som fiskarena vid Nor-

ges och Amerikas kuster j men de forrå hafva al-

drig, så vidt jag vet, beråttat att de sett någon

hafsorm. Man har velat forklara saken på många

fantastiska satt, det ena ofverdrifnare an det andra.

Någon har velat forklara det så, att på oceanens

djup mellan begge verldsdelarne, lefver ett ante-

diluvianskt djur, hvilket, liksom nåstan alla sådana,

år af kolossal storlek, och att det der, på de storsta

djupen. lefver af fiskar och andra hafsdjur och blott

sållan, men då under varma sommardagar, visar sig

ofver hafsytan.

Den I Maj lemnade jag Goteborg for att fort-

såtta resan till Norge. Jag for ut ett stycke samma

våg som jag kommit in. Åfven hår for jag ge-

nom en tåck forstad. Ofver en bro passerar man

Gamla Stadens å, som har vackra strander, be-

våxta med al. Långre fram far man forbi ett pryd-

ligt landstålle, Lerje. tillhorigt Herr Lorange; det
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har vackra plantcringar af fur och larix, åfven en

lund af al och smabokar.

Vågen loper hår mellan Gota elf till venster

och en bergskedja till hoger. Steke år ett vackert

landtstålle med en prågtig trådgard. Foten af den

gråa bergskedjan år hår bevåxt med alar, mellan

hvilka en gron grasmatta, prydd med hvita anemo-

ner, utbreder sig i ungdomlig prakt. Till venster fram-

flyter den breda och jemna elfven, i hvars yta spegla

sig mindre fartyg kommande från Edet, lastade med

gran- och tallved. Det hela erbjuder en vacker anblick.

Kungelf^ som år en liten stad, sags till venster,

och ofver honom resa sig ånnu ruiner af vallar och

torn efter den gamla Bohusfdsiningen. Från Lahalls

gåstgifvaregård fortsattes bergskedjan till hoger; '/«

mil derifrån finnes i berget en rund urgropning med

en djup, rund hala, som bonderna kalla jdttegryta.

Ofver denna finnes en mindre af samma form.

Dessa jåttegrytors tillkomst kan knappast forklaras

på annat satt ån att der funnits en fjellstrom,

som med fart kastat sig ned och medelst en och

annan smårre sten ursvarfvat jåttegrytan i bergs-

hållen. Men då maste stallet hafva haft ett helt

annat utseende ån nu, ty nu finnes hvarken ofver

eller under jåttegrytan det minsta marke efter nå-

gon strom. I sidorna af landsvågsgropen ser man
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fossila ostronskal, lemningar af en forntida ostroii-

badd. På andra sidan af elfven var en bokskog,

dock ej af sårdeles stora tråd. Al, ask och na-

got litet ek år det tarfliga af skog som hår fin-

nes. Någon gang ser man små grona tallar pryda

kullarne, och enbuskar synas hår hafva intagit Ijun-

gens plats.

Edet den 2 Maj. Från Katleberg for jag un-

gefår ^Z, mil langs dalen, i hvilken Gotaelf fram-

går. Trakten år hår skoglos, och åkerbruk drifves.

Nu infaller hår såningstiden ; utsådet år mest hafre,

korn, bonor och litet rag.

Vid Kdrra hojer sig marken; man far ofver

berg och dalar, som åro bevåxta med skog af al

och ek, derefter af fur oeh gran, och strax år mer

lif och rorelse i naturen: sångtrasten, bofinken och

flere Sylvior forena sina toner till en skon konsert.

Vid Hanstrom finnas i mångd stora ekar. Nårmare

Edet sanker sig åter marken. Edet liknar en liten

stad och har flere vackra hus. Det sages hafva

sokt, men ånnu icke erhållit stadsprivilegier. En af

de nårvarande slussarne sages vara byggd på 1600-

talet, men portarna åro kring 20 ar gamla. Elfven

bildar hår ett Vattenfall, och laxfisket, som vid denna

årstid tager sin borjan, skall vara mycket gifvande.

Deraf lemnas en lågt beråknad afgift, som likvål år-



— 32 —

li;4"cn Irir uppga till 2000 rdr, hvaraf staten skall

liaf\'a en tredjedel och Goteborgs stad två tredjedelar.

Detta laxfiske gifver Hf och rorelse åt stallet, och

skafifar valmåga åt många. Husen åro har tackta

med tegcl, utom uthusen och de fattigas kojor, hvilka

alla åro tackta med halm eller såf från Elfven. Ofta

år det således ej bevis på vinstgifvande åkerbruk,

utan på fattigdom, att husen åro tackta med halm.

Från Fors till Gerdhem loper vågen ofver berg,

bevåxta med fur och gran. Uppe mellan bergen

till hoger ligger en sjo, Trehonwigen^ omgifven af

hoga kullar och ånnu till en del belagd med is. I

skogen och vid vågen ligger sno. Rodhakesångaren,

lofsångaren och trådlårkan horas sjunga.

Sedan man passerat Gerdhem, blir landet mer

lågt och slått; i stallet for de hittills torekommande

låga, rundslipade granitkullarna, borja vid Gerdhem

basaltklippor, hvaraf stora block ligga strodda ofver

allt och tilltaga ju mer man nårmar sig Bun/ieberg^

som man nu har i oster framfor sig. Det synes

langt, temligen skogigt, men jcmnt. Hullsjon ligger

mellan mig och berget. På Hunneberg ser man

Tunhems kyrka. Vågen, som år bestrodd med

block af basalt och ofvergångskalksten, i hvilka

senare sitta stora trilobiter och orthoceratiter, kro-

ker sig nu och loper mot TrollhåUan, ett verk af
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forvånande storhet, antingen det betraktas som ett

verk af naturen eller konsten. Den forrå ar har

besegrad af den senare.

Forst se vi har åtskilliga hus, strodda på klip-

porna: sågverk med flera klingor, samt andra indu-

strielta inråttningar; dessa gå vi forbi. Det forstå

Vattenfall, vi mota, då vi folja floden nedåt, år Toppd-

fallet. Hår nedstortar sig strommcn med hvit fradga

och rok, rysligt dånande mellan granitklipporna;

jorden tyckes gunga under ens fotter, och ur dju-

pet af katarakten vrålar den vredgade floden. Långre

fram nedåt floden år en uttorkad jåttegryta, i hvil-

ken på sidan af klippan stå med inhuggna bokståf-

ver åtskilliga kungliga namn. och årtal då de blifvit

inhuggna, t. ex. Adolf Fredrik och Louisa Ulrika

1754 den 9 Aug.; Gustaf III 1772 ^'Z, ,; Carl 1777

^'/,; Gustaf IV Adolf; Hertig Carl 30 Juli 1793 —
jemte namn tillhoriga sviten. Till venster om denna

jåttegryta år det s. k. Helvetesfallet^ som kastar sig

skummande och med forfårligt dån utfor en lodråt

klippvågg; det år hogt. men ej af stort omfang.

For att gifva resanden ett eget slags skådespel,

slåpar man stockar fram till branten och låter dem

fara ned med forsen, på hvars botten de nedfalla

med ett hastigt buller, likt ett skott.
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Langre ned till h5ger om kanalen år Dockan^

en stor dam som år kringbyggd med granitmurar;

i denna repareras fartyg. Nu Hgga hår sju styc-

ken, de fiesta dåckade. På marken sags hår Hgga

en hop qvarts, hår kallad kattsten; han sades komma

från ett berg i skogen och foras till ett glasbruk

vid Goteborg.

Från TroUhåttan gingo vi genom en skog till

slussarne. Nedanfor gångstigen, från en der uppråttad

altan, ser man strommen uppfor och alla de frad-

gande vattenfallen, hvilkas dån man ånnu hor. På

afstånd ses Hunneberg; på sidorna af strommen

hoga, gråa klippor, till en del betåckta med barr-

skog. Det år ett vackert stalle, der kanalen ut-

går ur elfven. Kanalen som år på bada sidor om-

gifven af perpendikulåra stenmurar, år '
^ mil lang.

jemn och bred med åtta slussar, af hvilka den

ofverste ligger 150 fot hogre ån den siste och neder-

ste. Det år genom dessa som fartygen ledas från

den hogt liggande elfven forbi vattenfallen ned i

den ånda till hafvet jemna delen af Gota elf. Når-

mast elfven åro fyra slussar temligen nåra hvarandra.

Den femte slussen kallas Hoga Berget; den sjette

har man huggit genom en hog gråstensklippa —
ett verkligt jåtteforetag. Hår vandrade jag fram

i lutande stållning; ofver hufvudet hångde våldiga
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och hotande klippor, under fetterna var ett svind-

lande djup. Derefter passerades sjunde och åt-

tende slussen. Kanalen loper har i vest-nord-vestHg

rigtning.

Från Trollhattan reste jag samma vag tillbaka

kring '

., mil. På vågen, som var ganska usel,

hade man kastat skifierstycken, som sago ut som

alunskiffer och innehollo de storsta trilobiter, som

jag någonsin sett. Skiffern var bruten vid H unne-

berg, hvarest han lår bcgagnas att dermed brånna

kalken. Marken år hår mager och sages sållan

gifva mer ån tredje kornet efter utsådet. Vid Gådde-

båck, der man ånnu hor bullret från Trollhattan,

far man ofver den breda elfven på en fårja, hvar-

efter landets utseende blir ett annat. Marken år

bevuxen med tall- och granskog; basaltklipporna ha

forsvunnit.

Långre fram foråndrade sig åter landets utseende

och antog en akta Hallåndsk karakter: Ijungbevåxta

tufvor och laga gråstensklippor. Aftonen var redan

langt framskriden, då jag kom fram till Abnås. Der

voro två bonder gåstgifvare, vexelvis hvardera en

vecka. Vi bultade på hos den som for veckan hade

embetet; han låt svara att han hade intet rum,

ty der hade redan kommit en resande. Den an-

dre svarade att det ej var hans tur. Hår stod jag
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nu sent i qvallen, midt på gåtan der jag hade utsigt

att få passera natten.

Genom boner och sannolikt ånnu mer genom

loftet om god betalning, oppnade omsider den sist-

namnde dorren, och jag fick en usel sang, nåstan

utan sångklåder, deri jag sof dåligt, mest plågad af

kold. Klockan 4 stod jag upp och var nåstan lika

trott som då jag lade mig. Rakningen var, såsom

vanligt år, i samma mån dryg som trakteringen

varit usel. Vågen hårifrån gick genom en furuskog,

der en ofantlig mångd bjorktrastar funnos och håc-

kade i trådkronorna. Orren spelade nu på morgonen,

och ett stort antal sångfoglar låto hora sina melodier.

Herrestad d. 3 Maj. Vi hafva rest ut genom Ud-

devalla^ en liten, men tåck stad med de fiesta husen

nya och murade af tegel. På ett berg midt i sta-

den syntes en hog, fyrkantig stenb}'ggnad. Staden

omgifves af gråa klippor. Gatorna, belagda med små,

men jemna stenar, åro de basta stengator jag tråfifat i

någon småstad. Från norra sidan har man utsigt of-

ver staden och en del af viken som der loper in

mellan gråa klippor, dels nakna, dels bevåxta med

fur och gran. Bakom dessa ligga fartyg i skydd

for stormen.

Jag har nu åter genomrest en genom landets

hojning uttorkad skårgård. Bland gruset på vågen
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lågo i mangel forvittrade ostronskal; men hela berg af

snackskal, som har skola finnas, har jag icke sett.

De ligga soder om staden, men jag kom från TroU-

hattan.

Har såg jag annu Columba palumbus och åtskil-

liga andra foglar. En hare som sags i skogen var

annu helt hvit, också ligger sno annu allestades i

skogen.

Boningshusen har aro af tra och afven hos

bonderna stundom med två vaningar och gulmålade.

Våxtligheten har markligt utvecklat sig sedan

jag reste från Lund, oaktadt ingen enda regndroppe

fallit under hela denna tid; dock synas ångarna

grona och rågåkrarne pråla med en liflig gronska.

Det ar i dag kallt och mulet; måhånda kommer

snart ett af landtmannen ifrigt efterlångtadt regn.

På vågen till Quistrum far man ofver så branta

backar och djupa dåldcr, att jag forr ingenstådes

sett något dylikt. Det år ståndigt backe upp och

backe ned. De hoga klipporna ha strott omkring

sig våldiga block, som på något afstånd likna ofant-

liga byggnadsruiner.

Vid den sista backen nedåt stod slaget mot

Danskarncs norska armé 1788. Dessa skola hafva

haft 10,000 man och Svenskarne blott 750, enligt

min skjutsbondes uppgift. som också synes ofver-
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ensstamma med verkliga forhållandet. Vi veta af

Historien, att norska arméen, under befal af Prin-

sen af Hessen, inryckte ofver svenska gransen den

24 Sept. 1788, ocli att svenska ofversten Trane-

fålt kapitulerade vid Qvistrum den 29 Sept. med sin

korps af 6—7000 man och 10 kanoner till forut-

namnde prins af Hessen. Foljande dagen, den 30

Sept., intogs Uddevalla af Danskarne, och Veners-

borg den 3 Oet.

Emellertid hade Gustaf III i tysthet rest från

sina arméer, som stodo mot Ryssarne i Finland, och

anlande till Goteborg om aftonen den 3 Oet.

Prinsen af Hessen, som hade sitt hogqvarter

på såtesgården Strom vid lilla Edet, lat genom sin

generaladjutant uppfordra Goteborg den 6 Oet., men

denna uppfordring blef af Gustaf III sjelf med af-

slag besvarad. Derefter, den 9 Oet., slots en \'a-

penhvila mellan Gustaf den III och prinsen af Hes-

sen. Detta stillestånd fornyades den 5 Nov., hvar-

under norska arméen påskyndade sin återmarsch,

så att d. 12 Nov. alla dertill horande trupper re-

dan voro inom norska grånsen.

Från Qvistrum reste jag ofver en bred elf, i

hvilken sades vara ett godt laxfiske. Derefter går

vågen uppåt, och landets utseende foråndras; sko-

gen forsvinner, marken blir lerartad.
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Akerbruket saijjes vara temligen godt. Skjuts-

bonden omtalade, att han forlidet år fått 3 tunnor

himmelskorn (?) efter i skåppas utsåde — således

i8:de kornet.

Klipporna åro lagre och likna mer kullar an

vid Qvistrum. Nårmare Svarteborg hoja sig de kala

bergen något mera.

Vågen till Rabalshed loper åfven uppåt mellan

kala berg. Till hoger ligger en sjo, Aspen^ omgif-

ven af klippor, och ånnu belagd med is, som en-

dast vid bråddarne år upptinad.

Vid afresan från Qvistrum (den 3 Maj) bor-

jade det småregna. Detta var således det forstå

regn som fallit sedan jag den 23 April reste fran

Lund.

I Svartebro likasom vid Almås voro bonderna

skiftesvis gåstgifvare, derfor var det åfven hår illa

ståldt for resande; ju flera gåstgifvarne åro, desto

såmre halla de gåstgifveriet. Ingen har något en-

skildt rum for en resande.

Åfven i Rabalshed voro två bonder gåstgif-

vare. Der holls ting och en mångd bonder voro

fbrsamlade. Brånvinsflaskan satte alla munnar i for-

fårlig verksamhet; dialekten var sjungande och be-

synnerlig. Både mån och qvinnor voro i allmånhet

fula och mannen sjomanslikt kladda.
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Bland foglar iakttogos: Anthus praictisis^ i stort

antal, Alauda arvensis^ Saxicola oaianthe. Motacilla

alba, Sylvia trochilus. Rodhakesångaren (Sylv. riibecula)

sitter på spetsen af grantoppen och sjunger sin

vemodigt skona melodi. Orren spelar.

Tanuin den ^ Maj . Vågen hit lopp ofver bruna

Ijunghedar med gråa granitkullar — en ful och

hemsk trakt.

Jag visste att i Tanum bodde Prosten Theol.

D:r Krunius, som hade en son, hvilken likasom jag

var lårare vid universitetet i Lund; jag beslot der-

for att gora honom ett besok. Också blef jag strax

vanligt ochj gastfritt mottagen. Doktor B, ar en

vordnadsvard lard man, som i egenskap af skepps-

prest fbretagit resor till Indierna.

Efter middagen gjorde jag en promenad, åt-

foljd af den ene sonen, for att bese trakten.

JMan fann genast att ett godt odlingsarbete,

åfven i dessa magra trakter, kan alstra bordighet

och valmåga. Få bostållen låra vara så vål skotta

som detta. Afkastningen af prestgårdens åkerjord

skall vara 600 tunnor såd. Åfven hvete och råg

odlas. — Bohuslån lår årligen frambringa mer såd

ån det behofver. Genom regeringens visa foran-

staltande skall allmogen få afsatt sin spanmål till

beståmdt pris. Hårigenom uppmuntras åkerbruket.
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D:r Brunius har afven en landtcgendoni, Mjolke-

rod (^4 mil från Tanum), som isynnerhet varit fore-

mål for Doktorinnans odlingsverksamhet. Jag blcf

der ofverraskad af att se en trådgard, som i skon-

het och nytta syntes mig tafla med de battre i

Skåne, Det var ovantadt att under en så hog

breddgrad mot norden finna en sådan mångd af

åppletråd, vinbårs-, krusbårs-, berberis- och hassel-

buskar — allt i det basta skick. Afven vinstocken

bar hår (under glas) mogna drufvor. Sparrissångar

sågos också. Detta allt skall utan tvifvel lange

blifva ett minne af den aktningsvårda och fortråff-

liga frun, som anlagt och vårdat detsamma.

På en platt granitklippa såg jag en mårkvår-

dig jåitef^ryta. Hon låg hogre an omgifningarne åt

hvarje sida. Hon kan således ej ha blifvit urgråfd

af någon nedstortande fjellstrom; men huru hon

blifvit så utsvarfvad, som hon år, lemnas derhån.

Jag vill blott tillågga att hon år 3''.^ aln djup, i'/2

tvårt ofver oppningen och utvidgad nedåt.

Vi seglade ut, unge Herr Brunius och jag, for

att fiska ostron i skårgården. De fangas med tang

på ett betydligt djup. De indelas i satidostron och

bcrgosiron; de senare, som sitta fast vid klippan, åro

de basta. Ofta har jag spisat ostron, men aldrig

ha de smakat så vål som de, hvilka jag hår opp-
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nadc och fortarde, så snart de kommit upp från

hafsbottnen.

Vid denna kust ar det latt att inse, att vatt-

net fordom stått 60— 100 fot hogre an nu; ty till

nåmnda hojd ofver nu vårande hafsyta finnes i hori-

sontelt låge en mergelrand, bestående af snåckskal,

med ostron och andra ånnu i hafvet forekommande

snåckor. Det år dock icke vattnet som sankt sig,

utan landet som hojt sig.

Med undantag af den forbåttring som odlingen

åstadkommit. år hela trakten hår m)xket ful. Gråa.

nakna, alltid kullrigt slipade klippor mota ogat

hvar man ser; endast från toppen af de hogsta upp-

tåcker man der och hvar bordiga dalar och vid

klippornas fot lummiga tråd, som likvål icke hinna

någon betydlig hojd. Dessa klippor hafva dock icke

alltid varit så kala. Det gladde mig mycket, att der

uppe bland myrar och Ijungslåtter på flere stallen

tråffa lemningar efter formultnade tråstubbar och

kullfallna stammar. Men de maste med uppmårk-

samhet sokas, ty de åro mestadels sonderfallna till

jord. Omkretsen af stubben utmarkes genom bar-

ken, som langre ån veden motstått forruttnelsen. I

detta skick tråffade jag barken af tallar pa flere

stallen, och framfor mig ligger ett stjxke af en stor

ekstubbe, som jag tog med mig. Stammar af rutt-
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nåde trad skola hafva blifvit uppgrafda på flere

stallen i myrarna. Således ar det ej hafsvinden (som

v. Buch påstår), som hindrar skog att våxa; sko-

gen har af en eller annan orsak blifvit utrotad, kan-

ske under vikingatiden, och då har utan allt tvifvel

vattnet stigit vida hogre upp mellan bergen an nu.

Bland annat finnes på prestgårdens egor en klippa,

på hvilken 3 fartyg åro inristade; mi liggande myc-

ket hogt ofver marken, låg denna klippa, då in-

ristningarna gjordes, utan tvif\'el foga hogre an )lan

af fjarden, på hvilken man seglade i båt. Jag har

redan forut angifvit, att det icke år vattnet som

sjunkit, men landet som hojt sig.

På många af dessa klippor ligga ofverst på

hojden sammankastade hopar af storre och mindre

stenar. Sådana tråffar man åfven kring Målarens

strander (t. ex. vid Hallunda). På de Bohuslånska

ligger en bred sten, med underlågg af flere mindre,

och på den år stenhopen kastad. Somliga tro, att

hår varit vikingars begrafningsplatser, andra att de

på detta satt samlat stenhopar for att slunga dem

ned på sina fiender. Sannolikt år intetdera den ratta

forklaringen.

I dålderna år jordmånen merendels blålera och

då denna år blandad med den omnåmnda snåck-

mergeln, år den ypperlig for jordbruket. Afkast-
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ningen af korn sages vanligen vara 5=te—6:te, men

af råg I2:tc—20:de, ja nagon gang 33:dje kornet.

Af foglar sågos i ofversta Bohuslan annu de

samma som i Skåne. Af daggdjur skall vargen

finnas i mangd och derfor har man har, Hkasom

på Dal och i en del af Vestergotland, en ovanligt stor

race af hundar, som man kallar fa-hundar, emedan

man dresserar dem till att gå vall med boska-

pen. For att skydda dem mot vargens bett, såtter

man en bred. utåt taggig jernring kring deras hals.

Denna hundrace år from och snåll och biter aldrig

menniskor. Bjorn fas ej sallan; åfvensom Grafsingen

(Meles iaxus). — Af Lodjur, som hår kallas Gjope,

på norska Gaupe, sages det finnas tre arter; men

såkert ar det blott kons- och åldersfbråndringar af

samma djurart.

Vestgård i Norge den 7 Maj. Vid Tanum ar

marken af temligen Hallåndsk beskaffenhet utom på

ett och annat stalle der odlingen gifvit åt land-

skapet ett mera bordigt utseende. Fram mot Skal-

lerod borja klipporna bestros med låg barrskog.

Detta tilltager sedermera. Emellan Kist och Hog-

dal hoja sig bergen, dalarne blifva djupare, och

snart visar sig den vilda nordiska naturen i all sin

rysliga storhet. Vågen loper har langs en dal; gråa

klippor resa sig nastan lodratt vid bada sidor till
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en hotande hojd, de tallar hvarmed de till en del

aro betackta synas sardeles små mot dessa jatte-

massor. Langa istappar hångde ned åt bergets si-

dor; tjock is låg i dag bittida på vattnet. Hår

såg jag forstå gangen en lefvande Tiirdus iorquatus.

Genom skogår, der huggen ved låg uppstap-

lad, som skulle transporteras till Goteborg och Mar-

strand, kommo vi omsider upp på hojden af Svine-

sunds backar. Der hade vi en hårlig utsigt ofver

blånande klippor, mellan hvilka elfven synes på flera

stallen djupt ned under ens fotter. Vågen år hår

den brantaste, jag hittills passerat. På svenska sidan

vid Svinesund maste jag in på ett slags grånskon-

tor, der mitt pass mot en liten afgift blef påteck-

nadt. Endast ett smalt vatten skilde mig således

nu från Norge.

Vi sattes på en fårja ofver sundet. På bada

sidor resa sig hoga berg, liksom trotsande hvar-

andra såsom fordom deras invånare. Framkom-

men till norska stranden, steg jag i land vid ett

snyggt hus, från hvilket en medelålders man kom

ut och tog emot mig med en handtryckning och

ett vånligt vålkotnmenl Jag gick in for att åter

lata påskrifva mitt pass. I rummet sutto en ung

flicka och ett aldre fruntimmcr vid ett bord och

arbetade; en ung officer gick på golfvet. Man



-46-

helsade mig vanligt och bad mig artigt sitta. Den

unga flickan tog fram flaska, glas och en socker-

dosa, satte dem på en bricka, fyllde glasen och

bjod mig och lojtnanten dricka. Det hela gjorde

på mig ett godt intryck, och jag fick kanslan af

att med en sådan borjan kunde min resa icke an-

nat an gå lyckligt.

Detta fortråfifliga omen holl dock icke lange

hvad det lofvat. Framkommen till Vestgård, ville jag

intaga forfriskning, men ingenting kunde fås utom

några agg. Stallet sages forr ha varit fortråffligt,

men år nu uselt. En pratsjuk bondgumma inne

i stugan besvårade mig allt jemt med sina frågor.

Lange maste jag vanta på skjuts; åndtligen kom

han och med honom som korsven en tjugofyraårig

soldat vid Bergenhus Regemente. Han politiserade

och skrot hela vågen om Norrmånnens tapperhet i

kriget med Sverige. Afven skrot han med sin håst,

och likvål voro vi 2'/2 timme på en mil.

Abyggnaderna vid vågen voro vaekra. Från en

hojd sago vi Fredrikshall och floden; upp ofver sta-

den syntes fåstningen. Min soldat glomde ej att gora

mig uppmårksam på den langa rad af runda kullar,

der han sade att de slagne svenskarne ligga begrafna.

Hvarje Svensk minnes med sorg och gråmelse

huru det tillgick, sedan konung Carl XII blifvit
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skjuten, huru arméen blef lemnad utan vård, och

provianten utkastad i fjorden samt manskapet med

ens afskedadt. Utan sold och utan proviant om-

kommo soldaterna af huni^cr och elande. Orsaken

till denna stora olycka anses af somliga vara tank-

loshet, af andra en infam berakning att utplåna allt

hvad kung Carl gjort och velat gora, om han ej

då blifvit dodad.

Fåstningen Fredrikssten besoktes. Han ligger

ganska hogt på en granitklippa. Vågen dit upp lo-

per till dels i zigzag. Skildtvakten rapporterade mig

till vakthafvande lojtnanten, denne till kommendan-

ten och derefter kom jag in. Från fåstningen år

en skon utsigt ofver staden. På gatorna tyckas

pygmeer vandra, och min fot år hogre ån spetsen

af kyrkans torn. At ett hall ser man Iddetjorden

med en mångd storre handelsfartyg; de lopa ut och

in vid Svinesund; på en udde ligga uppstaplade en

mångd bråder, som skola foras kring Europa; i

fjorden synas klippor bevuxna med barrskog; of-

ver fjorden blånande berg; sockerbruket, en skon

byggnad, ligger vid sidan af fjorden.

Vi vandrade genom fåstningen till dess ostra

sida. På omkring 500 alnar från ofra vattnet, på

en jemn plats, år upprest ett litet fyrkantigt monu-

ment af sten, kring 2^
1 2 aln hogt. På den mot
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fastningen vanda sidan står: Carl XII i Beleiringen

mod Friederikssten d. 30 nov. år 17 18. Omkring

detsamma voro planterade några buskvåxter. Jag fick

sedan hora, att den minnesvård som svenska arméen

bekostat ånnu icke blifvit uppsatt. Det nu vårande

lilla monumentet år rest af Norrmånnen.

Från Tanum borjade dialekten blifva mer och

mer norsk.

Fredrikshall den 8 Maj. Jag gick ut for att

bese staden. Nåstan alla husen åro af trå och be-

stå af två våningar. På den sidan som vånder inåt

gården år på ofra våningen en oppen gang (sva-

len) langs åt huset; taket hanger ut ofver denna

gang, så att intet regn faller derpå.

Slottet ligger oster om staden och s}'nes nå-

stan hånga ofver densamma. Vester om staden in-

loper fjorden. Genom en lang bro af grus och sten

delas han i två delar. Vid norra sidan år det

grundt, vid sodra Ugga stora skepp intill bron. Nu

ligga hår 12— 14 skepp, alla handelsskepp hemma i

Fredrikshall, De gora sig nu fårdiga: ett repare-

ras, två lasta bråder for att gå till Frankrike. Vid

bron stodo flere qvarnstenar af det slag som man

kallar sjelfhackor; de åro glimmerskiffer med tått

insprångda små granater. De sades komma från
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Trondhjem. Vid Lund finnas stundom små styckcn

af samma stenart.

De fiesta berg kring staden åro nakna, endast

glest bevaxta med små barrtråd. Genom staden

loper en flod, utan fall, men med temligen snabbt

lopp. I Fredrikshall forekom mig att allt hvad en

resande behofde kopa var dyrare an jag annorstå-

erfarit.

Gusluud den 9 Maj. Landets utseende var hår

ungefår som forut; mellan klipporna, som meren-

dels voro kladda med låg barrskog, våxte enris.

Tråkojor stodo der och hvar. Nordanvinden blåste

skarpt mot oss; det hade frusit hårdt, tjock is låg

på vattnet. Foglarne sutto med upp-posta fjådrar

och skylde sig for blåsten; ingen larka drillade i

luften. Man klagar allmånt ofver kolden och for-

såkrar, att det ej varit så kallt hår i mannaminne.

Oråkneliga skaror af bjorktrasten (Turdus pilaris) så-

gos på åkrarna.

I Sverige klagades allmånt ofver penningebrist;

hår i Norge klagar ingen derofver.

Bland allmogen åro namnen Kisti, Ole, Anders

m. fi. allmånna. Bland fruntimren hår såg jag sållan

någon vacker. Deras klådedrågt i hvardagslag be-

står af verken med breda rander, och på huf\'udet

båra de en mossa, under hvilken de likvål ej upp-
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stoppa håret, som bruket år i Halland. Ue aldre

fruntimren begagna stoflar, de yngre skor. — Hu-

sen, hvilka åro af trå, åro tåckta med bråder eller

tegel. Inomhus år platt loft, jernkakelugn. vaf, horn-

skåp, klocka i hogt fodral — allt som i bondstu-

gorna i Skåne.

Haraldsstadi den 9 Maj. Landets utseende som

forut: klippor, barrtråd, enbuskar. . Vid fårjstaden

Sanne moter man en elf, som kommer från dom-

men; man blir satt ofver på en farja. Alla elfvar

i sodra Norge våxa allra storst vid midsommars-

tiden och åro då stundom svara att ofverfara. Der

denna elfvens sidor åro nedrasade ses marken vara

blålera, således ganska god for odling. Hår ser man

Sarpenfossen, som drifver en mangd sågverk och qvar-

nar; glasbruk, ståltrådsverk m. m. finnas hår, allt

lydande under en skon egendom, Haflunda, som eges

af kammarherre Rosencrantz. Faitet håromkring år

ofverstrodt med vackra hus, tåckta med tegel.

Hårefterj folja slåta, odlade, skoglosa falt, der

klipporna tyckas liksom gomma sig under den plojda

jordytan. Hafre skall dock vara det niesta som

hår sås; afkastningen sages vara 6:te— io:de kornet.

Man far forbi Thuno kyrka; till hoger en vacker

utsigt ofver en insjo, Thunevand, med många vikar

mellan bergen, hvilka sistnåmnda hår åro bevåxta
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med barrskog och bjork. På sjoarne ligger annu

is der och hvar.

Från Haraldsstadt ar kindct mer skogrikt och

vågen backig; det bar backc upp och backc ned,

alla laga och branta, utan att likval graa klippor

ofta visa sig. Det år ett skont land att genomresa:

ån nedsånkes man i en djup dal, der några få fam-

nar utgora synkretsen, ån ofverser man från en hojd

vidstråckta, skogbevåxta falt, begrånsade mot nord-

vest af blånande berg, hvilkas ryggar glansa mot

solen med en blåndandc sno. Sådan år den akta

nordiska naturen.

Carlshus år den basta gåstgifvaregården, når

man kommer från Fredrikshall. Bokskog sags på

detta gåstgifvarehåll till venster om vågen vid en

gård, hvars namn jag ej antecknat. Då jag vån-

tade på skjuts i Carlshus, tråfifades der en norsk

fru, som reste for att mota sin man i Moss. Hon

hade den artigheten att erbjuda sig att på Dillin-

gen bestålla skjuts åt mig, hvilket hon också gjorde,

oaktadt Dillingen ligger ett stycke från vågen och hon

ej skulle dit. Då jag framkom, stod der en pråktig håst

for min rakning till Moss. Detta ligger sex mil från

Fredrikshall och lika langt från Kristiania. Moss

år en liten stad med tråhus, mest af en våning.

Genom staden, som ligger i en dal, nedstortar sig
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ledes vattnet i trarannor ofver åtskilliga hjul^ som

drifva sågar och andra qvarnverk.

Till Soone framkom jag kl. 8 på aftonen, och

då stallet forekom mig dåligt, bestållde jag ge-

nast hast, men låt ofvertala mig af gåstgifvaren att

stanna qvar, hvilket jag sedan ångrade. Jag har

alltid funnit allmogen vara såmst i nårheten af stora

stader. Kl. 4 på morgonen reste jag derifrån och

kom till Sundby^ som var vida båttre an Soone; hvad

jag hår fick var godt och priset skåligt.

Den 10 Maj såg jag åter i skogarne en oråk-

nelig stor mångd af bjorktrasten (Turdus pila?-is).

Alla dessa skogår åro af gran; furen visar sig hogst

sållan, och der hon sticker fram år hon liten och

nåstan bortgomd af granarna, som har aro hoga,

raka och vackra, ehuru ej tjocka. Samma våxt

tyckas bjorkarne ha fått på denna breddgrad. Det

har frusit starkt forliden natt, och solen uppsteg på

en klar himmel.

Under resans fortsattning tråfifade jag foga an-

mårkningsvårdt forrån jag anlånde till Kristiama.

Hår tog jag in på ett hotell der jag låg under

natten. Foljande dagen gick jag till Professor Es-

mark, for att aflemna de bref jag medfort från Ko-

penhamn, men Esmark hade redan fått bref från
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sin svager Etatsrådet Wad, med rekommendation

for mig. Jag hade nemligen tillbringat forlidnc vin-

tern i Kopenhamn och derunder bevistat Wads fore-

lasningar i mineralogi och geologi, for att under

min tillamnade resa i Norge iifven kunna gora några

iakttagelser rorande dithorande amnen. Professor Es-

mark lat genast hemta mina saker från hotellet

hem till sig, der jag fick ett rum i hans hus och

blef hans gast så lange jag vistades i Kristiania.

Dagen efter min ankomst, på formiddagen, upp-

vaktade jag Hans Excellens Norske Ståthållaren Grefve

von Essen. Excellensen Grefve von Engestrom, Lunds

Universitets Kansler, hade redan skrifvit till honom cch

nåmnt mig, hvarfor jag blef mottagen med utmårkt

godhet. Hans Excellens yttrade att det kunde vara

formånligt for mig att hår i Kristiania gora bekant-

skap med stortingsmannen från de trakter, jag åm-

nade besoka, och att detta bast kunde ske hos ho-

nom, hvarfor en plats vid hans bord hvarje dag

var ledig for mig. når jag icke var bjudcn på an-

nat stalle, så lange jag uppeholl mig i Kristiania.

Foljden blef att de stortingsman som sago mig vid

Riksståthållarens bord och fingo veta, att jag åm-

nade besoka deras bygder, skrefvo hem till de sina,

så att jag blef vål mottagen då jag anlånde.
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Hans Excellens Grefve v. Essen var, oaktadt

ofvcr 60 år gammal, dock annu en af de ståtligaste

man, jag någonsin sett; i sin ungdom maste han

ha varit af en ovanligt manlig skonhet. Hogvaxt

och tillika fyllig, med ett vackert ansigte, hade han

i hela sitt satt att vara någonting på en gang im-

ponerande och tilldragande. Med sådana kavaljerer

prydde Gustaf III sitt hof Också var Grefve von

Essen en af hans intima umgångesvanner, och det

var han som gick arm i arm med konungen, då

denne på maskeraden i Stockholm d. 16 Mars 1792

blef sårad af det lomska skott, af hvars foljder han

dog den 29 i samma månad.

Tillsammans med Herr Rathke. Professor i zoo-

logi och historia, besokte jag på eftermiddagen

Tojen, ett stalle oster om staden, hvilket danske

konungen kopt af Justiticrådet Bruhn till Akademie-

plats. Det utgjordes af en låg och långstråckt

kulle. Jordmånen år mylla på alunskiffer (skalberg).

Midt på hojden ligger ett storre hus, byggdt af

trå; deri bor trådgårdsmåstaren och har ett litet,

men friskt orangeri. Framfor byggnaden år anlagd

en trådgard, som nu år utvidgad på hela sluttnin-

gen. Jag såg redan åtskilliga exotiska våxter der

planterade och i blomma. En annan stor del af

trådgarden skall vara till ekonomiskt bruk. Eeen-
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domen lar bestå af ett par hundra tunnland. Om
dess anvåndande lar vara två meningar; somliga

vilja att der skall byggas Akademihus och inrattas

boningsrum for professorerna, som tillika hvar vid

sitt hus skulle ha ett litet stycke jord. Andra påstå

att det vore for langt från staden, att studerande

ungdomen som bodde i staden och ofta der kondi-

tionerade skulle hafva for langt att gå, och att vå-

gen vintertiden ofta vore for fotgångare omojHg. Annu

vet man icke hvilket parti som blir det segrande.

I Kristiania betraktade man Kopenhamn som

Norges egentliga hufvudstad, och ej underligt, då man

så nyss blifvit skild derifrån. Jag hade nojet blifva

infbrd i flere sållskapskretsar och fann hos ungdo-

men en liflig och fri ton. Hvad konversationen angår

inblandade man gerna i densamma qvicka, men litet

tvetydiga infall. Afven roade man sig mycket med såll-

skaps-theater; rolerna utfordes af stadens unga herrar

och damer. En afton bevistade jag ett sådant noje,

då man till benefice for skådespelaren Knudsens enka

i Kopenhamn gaf en af Kotzebues komedier: «Borg-

måstaren i småstaden. » Kl. 6 begynte forestållnin-

gen. Theatern var liten men hygglig nog: en rad

loger och bånkar på parterren for damerna; her-

rarne voro på stående fot. Ridån forestållde Svine-

sund, som var tråfTande måladt. Ofver ridån låstes:
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«For Vid og Smag.» Orchestern, bestående af ama-

torer, var ganska god. Rolerna utferdes också af

de spelande i allmanhet godt, af några med verklig

talang. Sarskildt utmarkte sig den forskjutne ål-

skaren. Till sist deklamerades en epilog till Knud-

sens åra af en ung fru, forestållande Thalia. ' Inga

applåder existerade.

Sedan jag flere ganger begagnat mig af Exe.

Grefve von Essens en gang for alla gjorda bjud-

ning och åfven åtskilliga ganger åtnjutit bevis på

flere i hufvudstaden boende Norrmåns gåstfrihet samt

besett de vetenskapliga samlingar som kunde vara

af intresse, gjorde jag mig fårdig att tåga vidare

mot Norden.

Denna årstid år ej vål vald for en resa ge-

nom Norge; en sådan bor antingen ske om vin-

tern på slåde, sedan vågar åro utstakade, eller ock

på hosten, sedan vattnet, som uppkommit af den

smålta snon, hunnit bortrinna och marken upptor-

kas. Nu år snosmåltningstiden, och jag inser vål

att klokast hade varit att stanna i Kristiania långre,

for att undvika alla de svårigheter som man under

sådana forhållanden går till motes under en resa

upp till Trondhjem. Dock jag kunde och ville ej droja

långre. Att komma till den hogre Norden har så

lånere varit mitt hogsta onskningsmål.

I
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II.

7RÅN j(RISTIANIA TILL TRONDHJEM.

1)'en 20 Maj vid middagstiden lemnade jag Kri-

stiania och fortsatte resan vidare mot Norden. Mina

hjertliga valonskningar egnades de adla vanner ge-

nom livilka mitt tio dagars vistande i Norges huf-

vudstad varit både angcnamt och larorikt. Isyn-

nerhet, och framfor alla andra, fortjenar Professor

Esmark min uppriktiga erkånsla, ty denne frejdade

vetenskapsman, som blott kande mig genom bref

från sin svager Etatsrådet Wad i Kopenhamn, till-

bjod mig icke allcnast en bostad i sitt hus, så lange

jag vistades i Kristiania, utan oppnade åfven sin

rika mineralsamling for mig, gjorde excursioner med

mig kring stadens omgifningar och lårde mig myc-

ket, som jag forut ej kande. Genom hans friko-

stighet blef jag åfven i tillfålle att från Kristiania

hemsånda en kista med mineralier, bland hvilka mer
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an en siillsynt stuft" forskref sijy från hans egen sam-

ling. Åfv^en forsag Professor Esmark mig fore af-

resan med en god resebarometer, då den jag forut

hade befans mindre pålitlig.

Vid utresan fran Kristiania borjade ett regn,

som med kalla piskande skurar fortfor hela dagen.

Mellan skurarne klarnade luften och molnen drefvo

som rok langs åt bergstopparne.

Jordytan ho] er och sanker sig mera langdraget

och långsluttande: inga uppstående klippvåggar, inga

i luften hångande fjellmassor. I de långstråckta da-

larne utbreda sig ofta vackra åkerfålt, som just nu

åro besådda; hafre sås mest, men åfven något korn

och råg. Afkastningen af kornet uppgafs till 6—

7

fall och af råg till 8— 10 fall; men ragen bortfryser

stundom under vintern, och åkern uppdrifves då om

våren, for att deri så annan såd. Detta hånder

någon gang flåcktals till och med i Skåne.

I dalarne och vid bergens sluttningar ligga

strodda bondgårdar. Dessa åro byggda af trå och

tåckta med bråder eller tegel. Till ett helt hem-

man (mantal) sår man omkring 30 tunnor, och en

del af jorden ligger i tråde, Bergen åro oftast be-

klådda med barrskog, som likvål ej år sårdeles stor.

På sluttningen och i dalarne, der dessa ej åro upp-

tagna till åker, våxa alar, bjorkar och aspar, ut-



— 59 —

markt smarta, raka och frodiga. En och annan

stor ek sags vid vågen en half mil norr om Kri-

stiania.

Våren hade har borjat framtrada; hvita ane-

moner, blandade med grongula blommor tillhoriga

Chrysosplenium alieruifoliiim. prydde redan den upp-

vaxande gråsbrodden. Flyttfoglarne hade återvandt

till sina fadernehem, ett bevis att vinterns valde re-

dan var slutadt. Lofsångaren (Sylvia irochilus) lat

hora sin melodiska klagan från bjorkkronorna. Go-

ken (hår kallad Gauk) hordes i dag for forstå gan-

gen, och åfven for forstå gangen i år sags Tråd-

piplårkan (Anthus arhoreus) uppstiga i luften från

spetsen af en gran och qvittrande, med utspånda,

ororliga vingar, åter sanka sig ned på samma plats.

Hussvalan* (Hh-i/ndo urbica) sags också i dag for for-

stå gangen, och Ladusvalan (Hirundo rustlca) svåf-

vade åfven i luften; Gronspåtten (Picus viridis)^ hår

kallad Gertrudsfogel, uppgaf sitt galla vårlåte i sko-

gen. Sångtrastcn, hår kallad Måltrost (Turdiis mu-

sicus)^ år de norska skogarnes nåktergal. Med galla

slag våcker han echo ånda in på sena natten. Åf-

ven Tornskatan, Ringårlan och Stensqvåttan hade

återvandt. Fiskljusens (Fako haUaétus) ankomst vi-

sade att insjoarne borjade oppnå sig och blifva is-

fria for hans jagt.
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Romsås ar forstå gastgifvaregården från Kristi-

ania. Redan har erfor jag, att den som ej vill

vanta flere tinimar på sin skjuts, bor i Norge resa

med forbud. Den langa våg man oftast har efter

håstar gor skyndsamhet omojlig. Andtligen kom

skjutsen. Det var en usel håst. Regnet fortfof med

piskande skurar, som foljde tått på hvarandra. Jag

var alldeles genomvåt. Goken låt ståndigt hora sitt

ku-kul och sångfoglarne slogo i de drypande gran-

tråden gållt sina drillar.

På Skrimstad hade man en mil efter håst, men mot

dubbla skjutspenningar lemnade man mig hållskjutsen.

En yngling gick med forbunden arm som han

bar i list. På tillfrågan fick jag veta, att han ny-

ligen skjutit några fingrar af venstra handen, då han

vid ett broUop, med den hogra, lossat en pistol.

Således åfven hår samma sed, som så ofta hos oss

åstadkommit olyckor — att skjuta vid brollop. Hand-

tering af skjutgevår fordrar mer varsamhet ån man

vid ett dylikt tillfålle kan vanta hos en af brånvin

och glådje berusad ungdom. Bondbrollop hår på

orten låra firas med mycken stat och vara 5—6 da-

gar. Ofta år inemot ett hundradetals gaster sam-

lade. Man har med sig mat (forning) som man

ger brudfolket till brudskånk, alldeles som bruket

ånnu år hos allmogen i Skåne. Nojena bestå deri

I
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att man ater, dricker, spelar kort, skjuter och dan-

sar — således likasom på bondbrollop hos oss.

Den 21 Maj. Från Skrimsiad år landet mer

jemnt och synkretsen oftast utvidgad. Vål odlade

åkerfålt ligga mellan fur- och granskogarne. På an-

dra sidan Dragvold våxer barrskog på de långstråckta

hojderna, och i dalarne stå utmårkt raka och vackra

bjorkar och aspar. Jordbruket år hår obetydligt;

man sår mest hafre och får sållan mer ån 5:tc, 6:te

kornet. Bark nyttjas stundom till brod eller grot;

till grot eller vålling år han båttre, då han blifvit

vål utvattnad och hackad, sade man mig.

Vid Roholt gick jag med min bossa i skogen,

under det jag våntade på min håst. Annu ligga

hår snodrifvor, men det sista regnet har mcdtagit

en stor del af dem, och den varme som derpå

foljt framlockar gråsbrodden. En okånd fogelståmma

hordes, den var utan melodi; på de upprepade

monotona Ijuden try^ ir}\ try, try^ foljde ett lågt

qvitter iivitivili, så olikt det forrå, att jag i borjan

trodde det tillhora en annan fogel. Han nedskots

och befans vara Rodvingetrasten (Turdus iliacus)

som jag fångat i hundratals, men aldrig forr hort

sjunga, af den orsak att han aldrig finnes i Skåne

under vår- eller sommartiden. Sångtrasten (Turdus

musicus) lifvade samtidigt skogen med sina omvex-
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lande toner. Det ar anmarkningsvardt, att dessa

två fogelarter, som till form och farg komma hvar-

andra så nara, skilja sig så betydligt från hvaran-

dra till sangen.

I dag sågos åfven Moiacilla flava^ alba^ oetian-

ihe^ Sylvia modularis^ rubicola^ Ant/ms pritensis^ arbo-

rcus^ Alauda arvensis^ Etnberiza Schoeniclus^ Fringilla

cælebs^ doinestica^ cannabwa m. fl.

Ju mer man aflagsnar sig från ståderna, isyn-

ncrhet de storre, desto mera redlighet och fromhet

tråffar man hos allmogen. Ville man sluta till norska

folkets nationalkarakter från allmogen kring Kristi-

ania, blefve omdomet lika falskt som om man efter

de bonder man tråffar på gåstgifvaregårdarne kring

Sveriges hufvudstad, ville bedoma hela svenska fol-

ket. Inne bland Norges skogår och berg tråffas

den sanna nordmanna redligheten och pålitligheten.

Man år hoflig och tjenstaktig mot fråmlingen; pre-

jeri markes aldrig. Danska språket som talades i

Kristiania, talas hår icke mer; snarare en dialekt af

svenska. Ånnu råknar man dock sitt mynt på danska.

Forhden vinter foll en ovanlig mångd sno, som

blef liggande mycket lange. Deraf kom, att man

under hela vintern och langt in på våren maste

foda alla sina boskapsdjur inne, och ånnu år marken

mestadels bar. j\Ian samlar torr Ijung och rotter



af renrepe (Lolhim perenne) på åkrarne och cK^likt

till foder åt de hastar som nu i vår skola tillreda

jorden. Noden år allmån, och ingen kan hjelpa den

andre. Min skjutsbonde, som var en SSårig man,

kunde for ingen del formås att sitta upp i skjuts-

kårran; han ville hellre springa hela vågen och spara

sin håst. Det var derfor omojligt att vilja kora

fort. Det var hans enda håst, som redan denna

vår upparbetat hans lilla jordtorfva, och som nu

hos sin egare saknade foder.

Eidsvold år ett stort jernbruk med masugn och

stångjernshammare, tillhorigt Statsrådet Carsten An-

ker. Det var icke i gang. Långre fram far man

forbi Missberget, ett betydligt berg, hvarest fordom

varit silfvergrufva, som nu år nedlagd af brist på

malm. Vid dess fot ligger en vacker gård, Stcnby^

tillhorig Agenten Nielsen i Kristiania. Hårefter går

vågen i lång stråckning nedåt till Minde^ vid Mjo-

sens sodra kust. Mjosen stråcker sig hårifrån tolf

mil i norr, omgifven af hoga fjell, isynnerhet på

dess vestra sida. Vid Minde slutas denna sjo med

Vormenelfven. Ofver denna elf finnes hår ingen bro;

man gar ofver på fårja. Elfven år icke mer ån

70 å 80 alnar bred, men har ett stridt lopp; det

var i dag omojligt att komma ofver. Nordanvinden

har hitdrifvit en mångd is, som betåcker en stor
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del af Mjosen, sammanskockar sig i elfven och drif-

ver forbi med klingande och brak. Det år således

icke att tanka på en ofverfart i dag. Med min

bossa och hund begaf jag mig derfor ut langs Mjo-

sens strander for att jaga. Jag såg en stor mångd

foglar, några af dem skot jag, men de voro alla

allmånna.

På Minde år ett slags upplagsplats for Kri-

stiania; hit for man på vagn sill, salt och spece-

rier, och hårifrån transporteras dessa varor på Mjo-

sen kring det inre af landet, Nedanfor Minde, der

elfven år smal och strid, kan man svårligen gå med

båtar. Då vattnet år hogt, hvilket intråffar kort

efter midsommar, låter det sig gora, men då dra-

gas båtarne merendels med linor.

Den 22 Maj lemnade jag Minde och gick på får-

jan ofver Vormenelfven. Det var en skon morgon. Mjo-

sen låg spegelblank, och drifisen hade till storre delen

fbrsvunnit under natten. Vågen hojer sig och loper

in i Morskogen, vid ostra sidan af Mjosen. Den

skona vårmorgonen låt framstå i all deras hårlig-

het de utsigter som hår finnas. Till hoger resa

sig skogbevåxta berg; till venster ligger Mj osens

klara våg, och i denna speglar sig Feiringberget,

som i lang stråcka foljer Mjosens vestra kust, gran-

klådt och snobetåckt.
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Vaf^cn på Morskogen svarar dock icke i god-

het mot utsigten i skonhet; han år stenig, med

korta, men branta backar. Skogen består af barr-

tråd, bland hvilka våxa lind, alm, hågg, hassel och

ronn. Alen i sodra delen af Skandinavien tyckes

mot Norden forbyta sig i den skonare arren (Be-

iula incaua)^ och håggen, som på forrå stallet mer-

endels år buskartad, antager hår utseende af tråd.

Blåsippan blickade fram mellan buskarne. De forstå

harsyreblommor (Oxalis aceiosella) hade i dag opp-

nat sig och hångde på sina stjelkar mot solen.

Af vilda djur skall hår i skogen finnas Lodjur,

hår kallade Gauper (Lynx); man kånde blott Katte-

gauper. Bjorn finnes åfven, harar och råfv^ar åro tal-

rika. — Af fogel finnes tjåder, orre och hjerpe i

mångd, forsåkrade man; de sistnåmnde kan man

om våren locka till sig genom att blåsa på en pipa.

Ripor komma hogst sållan hit, och endast dalripan

(Lagopus subalpitta)

.

Håstarnc åro temligen små, men tått byggda

och starka; de åro oftast Ijusgula till fargen med

en mork rand langs åt ryggen. Sållan ser man

hår någon helt svart håst. Hornboskapcn år små-

våxt, ofta hornlos, af hvit eller rod farg, och i all-

månhet brokig af bada dcssa farger. Det ar en

allmån iakttagelse att i alla fjellbygder af de inre

5
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delarne i norra Skandinavien dj urens tårg år mera

Ijus och blek an i sydligare trakter. Den strånga

vinterkoklen år onekligen orsaken hårtilL Denne

utofvar sitt valde på hela den lefvande naturen och

hindrar alla formers och fargers ypperliga utveckling.

Ju mer jag nårmar mig nordens eller fjellens sno-

regioner, desto mera små och slutligen pygmeiska

blifva våxter och djur. och ju mer bleka och matta

deras farger *). Detta synes åfven ha inflytande på

menniskan. I landets inre skogstrakter, t. ex. hos

oss i Småland, ser man vål aldrig någon med svart

hår; men vid hafskusterna, der luften år mer tem-

pererad, intråffar detta. Der nårma sig invånarne

mera den brunetta ån blonda fargen, ja stundom

åro de svarthåriga utan att man derfor kan hår-

leda dem från annan folkstam.

Morsiuen år en vålbyggd gåstgifvaregård och

bebos af ett godt folk. Vid framkomsten dit stod

gåstgifvarens håst redan fårdig for min rakning. En

soldat, som gått om oss på vågen, hade beråttat

att jag korde beskedligt och gick af i backarne,

och på grund af detta vitsord visade man mig nu

mycken tjenstaktighet. Hårifrån till Korsodegården går

*) I de subalpinska dalarne, der solen varmer starkt under

de langa sommardagarne, ar deremot vegetationen ovanligt fro-

dig, ja mer ån på Skånes slåttbygd.
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vågen fortfarande langs med Mjosen; han hojer sig

derefter mera i små repriser och man reser nåstan

standigt genom barrskog som afvexlar med arre,

bjork och asp. Ronn och hagg antaga ofta utse-

ende af trad. Från en bergas "'4 mil från Korsode-

gården ofverraskas man på en gang af en vidstråckt

och blånande utsigt ofver det lagre liggande, jem-

nare Hedemarken. Sådan ungefår år också utsig-

ten från Kolmården ofver Ostergotland. Dessa land-

skap, Ostergotland och Hedemarken, hafva dessutom

mycket med hvarandra gemensamt. Bada åro rika

sådeslandskap; jag betviflar dock att Hedemarken

står så hogt ofver Skåne som v. Buch såtter det i

sin Reise durch Norwegen.

Kristianiabon år mer dansk an norsk, både

till utseende, språk och tånkesått. Rodt hår och

polisonger tråfifas lika ofta i Kristiania som i Ko-

penhamn; men långre in i Norge nåstan aldrig. Frun-

timren bruka i hvardagslag en randig hemvåfd ver-

kensklådning, ett klåde kring hufvudet, knutet un-

der hakan, ett annat bundet om halsen, och en

schal ofver axlarna. Denna drågt ger dem ett slags

mumielikt utseende,' hvilket dock står i strid med

det oftast vackra, lefnadsfriska ansigtct.

Man ser hår sållan mer an en håst for arret,

plog brukas ickc.
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Ndklebye fann jag vara ett dåligt gastgifvare-

stallc. Åfven blef vågen, som forut var åtminstone

torr, på en gang våt och djup; också den hast jag

hade fått var usel. Landet, som var nastan jemnt,

hade odlade åkerfålt och valbyggda gårdar ofver-

allt. Rågfålten stodo vackra. En vidstrackt utsigt

hade man ofver Vangs socken. Det forefoU mig

besynnerligt att nastan alla berg till venster voro

snobetackta, under det att ingen enda drifva sags

till hoger eller på vågen bredvid mig.

Nåra Hjellums gåstgifvaregård ligger Vangs prest-

gård. Jag reste dit for att gora ett besok hos den

frejdade Prosten Pihl, om hvilken jag sett så harliga

saker anforas i v. Buchs Reise durch Noi^wegen^ der det

om honom heter att han år en af de markvardigaste

man i Norge. Han har en samling astronomiska

instrument, båttre an månget observatorium, ett Her-

schelskt teleskop, en sextant och två chronometrar.

Med dessa instrument har Prosten Pihl bestamt Nor-

ges låge. Afven eger han mekanisk skicklighet och

har sjelf forfårdigat dessa instrument. I glasslipning

år han lika langt hunnen som de basta engelska

optiska konstnårer. Hans hus liknar en fabrik, och

han har genom sitt exempel måktigt inverkat på

konstfårdigheten hos sin omsfifnine. I hela Hedemar-
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ken torde snart ej ett enda slagur eller fickur fin-

nas, som ej ar tillverkadt inom provinsen.

Det var då heit naturligt att jag ej kunde

underlåta att besoka denne utmårkte man, och jag

drog icke i betånkande att tåga in hos honom. Det

var nara afton; prosten var rest till en sin egen-

dom, men vantades snart hem. Med en gastfrihet

som visst icke år ovanlig i Norge, men derfor icke

mindre beromvård, blef jag emellertid mottagen af

hans mveket ålskvårda familj. Snart kom Prosten

Pihl. Han år nu en man om några och femti år,

temligen liten och undersåtsig, med ett intagande,

årligt ansigte. Allt hvad han yttrade var uttryck

af en okonstlad upprigtighet. En kansla af oppen-

hjertighet och fortroende intog mig och okades jemt

under de ofbrgåtliga, så hogst angenåma dagar jag

vistades i haus hus. Jag hade tillfålle under dessa

dagar, att liira kanna en fortråfflig man som lård,

husfader och religionslårare.

Ar 1806 hade Prosten Pihl uppdrag af danska

regeringen att resa i vestra delarne af Norge for

att beståmma latituden. Han hade lon af staten

som norsk astronom, till dess landet fick eget uni-

versitet i Kristiania. Nu har Prosten Pihl egnat sig

mer åt ekonomien, och hans fortråffliga astronomi-

ska instrument stå obegagnade. Men åfven i eko-
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nomien gagnar han sitt fådernesland genom de nyt-

tiga inråttningar, han der infor. Han var den forste

som inforde troskmaskin på Hedemarken, och detta

exempel har verkat så, att denna nyttiga inråttning

numera år derstådes allmån.

Akerbruket, sager Prosten Pihl, drifves på Tångt

når icke så vål som det borde i detta sådesbordiga

landskap. Man nyttjar årr, som drages af en eller

två håstar och som endast ror ofversta jordskor-

pan och lemnar hela ofriga delen af jorden i en

ståndig hvila. Afkastningen år derfor icke så be-

tydlig som man af jordens godhet skulle vanta.

Prosten Pihl har från Sverige forskaftat sig ett slags

plog, som åfven kan dragas af en håst och går 8

tum i jorden. Han har likvål ånnu icke bringat

honom till den fuUkomlighet som han onskar. Han

år viss på att han derigenom med f Jen skall be-

tydligt forbåttra jordbruket på Hedemarken.

Vajig den 23 Maj. Christi Himmelsfårdsdag.

Det var en skon dag, och jag njot af den hårliga

utsigten som man hår har på alla hall. Också skulle

man knappt tro att så många slags utlåndska

praktvåxter, som man hår får se, kunde trifvas på

kall jord. Soder om den vålbyggda prestgården år

en trådgard anlagd. Den ordning och plan som

deri finnes hedrar dess anlåggare. Hår stod en blå
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krans af Scilla botryoides^ omgifven af en Ijusrod glan-

sande sådan af Allium Schoenopraswn^ inneslutande

en stor blomsterkorg. Alla gångarne voro alleer,

omslutna af hoga hackar af vinbars- och krusbars-

buskar; siberiska arttrad voro planterade lårfgs bygg-

nadens murar.

Från denna trådgard år en harlig utsigt ofver

en vik af Mjosen, på hvars andra sida ett sno-

tåckt berg hojer sig. Vid sidan af denna trådgard

år en annan, anlagd for frukttråd. Hår finnas i

mångd både åpple-, påron- och korsbårstråd; de

frodas vål och båra mogen frukt. Derjemte funnos

hår åfven planterade hasslar. På hela stråckan mellan

Roras och Kongsvinger skola inga frukttråd trifvas,

icke en gang kring Eidsvold. Den framstrykande

nordanvinden torde dertill vara orsaken.

Eken våxer ånnu på prestgårdens egor på

Nås. Elgar finnas i Østerdalen, och hjortar i Ber-

gens stift.

Hår stod nu Orniihogalum luteum i blomma. Af

foglar sågos ett stort antal; bland dem vill jag blott

nåmna Angknarren (Crex pratensis)^ som finnes hår

under sommartiden i mångd; dalripan finnes på fjell-

sidorna och kommer hit med vintertiden. Jag såg

Loxia chloris och Columba pahimbus] åfven finnes Cha-

radriiis apricarius^ som hår kallas fjellhjerpe. Man
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våderleken kring 3 dygn forut. Har han ett mo-

notont låte, blir det vackert våder; skriker han grås-

ligt, blir det regn och ovåder, och kommer han

fram till husen och skriker, blir det ån vårre.

Vang år en stor forsamling af vid pass 6000

sjålar. Hon eger en kyrka, som år en af de sko-

naste landkyrkor i Norge och som åfven skulle

kunna pryda en stad. Också denna år ett verk

af Prosten Pihl. Ar 1804 nedbrann socknens forrå

kyrka, antånd af blixten. Prosten Pihl uppgjorde då

ritningen till denna, och hvarje hemmantal skulle

bestå ett visst matt af tåt kalksten efter vigt. Denna

kalksten brytes på socknens egor; men långre mot

norr lår denna bergsformation icke finnas. Kyrkan

ar en stor korsbyggnad, 40 alnar lang och 36 al-

nar bred, den minsta list och vinkel år symmetrisk

och danad efter mathematiska regler. I detta tem-

pel bevistade jag i dag gudstjensten och afliorde,

jemte en talrik forsamling, en uppbygglig predikan

af prosten.

Den gamla norska bonddrågten år hår, lika-

som nåstan ofverallt, redan bortlagd. De fiesta kar-

larne åro hår kladda i blåa eller gråa rockar och

pantalonger. Fruntimrens klåder bestå af en randig

verkensklådning, sydd ungefår som våra jungfruars.
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På hufvudet bara de en mossa af rodt, gront eller

blått sidentyg med en flik på hvardera sidan, hvar

med den bindes under hakan. Under mossan ar

ett hvitt bram, kantadt med breda spetsar; på ax-

larna bares merendels en vacker silkeschal.

Afven allmogens gårdar vittna om vålmåga;

de åro af trå, val byggda, oftast två våningar hoga,

med stora fonster och vackra ' glasrutor. Tåken aro

af tegel, span eller bråder, och ofver dem hoja sig

hvita eller roda skorstenar. En skadlig yppighet

skall ha inrotat sig i allmogens lefnadssått; utlåndska

drycker, vin, punsch m. m. brukas temligen allmant.

Prosten Pihls observatorium besågs; de harliga

instrument som der finnas åro till storre delen for-

fårdigade i hans eget hus, och en del ha blifvit

gjorda af hans egen hand. Den v^ackra guldfer-

nissa som engelsmannen satta på sina messings-arbe-

ten, hollo de lange som en hemlighet. Efter en

mangd misslyckade forsok upptackte Prosten Pihl

såttet att tillreda denna fernissa och uppgaf det der-

efter for Videnskabernes Selskab i Kjobenhavn, hvars

ledamot han blifvit. Prosten Pihl har hos sig en

mångd handtverkare af åtskilliga slag, hvilka han

iindervisar. Men han klagar ofver att de alla gå

till staderna, utan att kring landsbygden utbreda

håg for slojderna.



— 74 —

Den 24 Maj besokte jag i sallskap med Pro-

sten Pihl och hans familj en hans egendom Arn-

qvarn^ en fjerdedels mil från Vang. Denna egen-

dom ar annu i sin begynnelse, men lofvar att med

tiden genom Prosten Pihls åtgård blifva vacker.

Utsigten från den hoga nya byggnaden ar en af

de skonaste af dem, hvarpå Hedemarken år så rik.

Nedanfor gården framflyter Flagstadelfven, som från

att vara en liten back i hast uppvåxer till den

storsta elf. Hon drifver redan ett qvarnverk och

skall snart åfven drifva stamp och såg. På efter-

middagen besokte vi en annan egendom, Kuhru^ åf-

ven tillhorig Prosten Pihl, der vi ungdom roade oss

med promenad och samtal. Musik och sang trak-

terades af prostens talangfuUa dottrar.

Man får någon gang hora att Norrmånnen

fått och bibehållit om oss Svenskar åtskilliga for

domar. Så frågade mig i dag en norrman om

icke lifegenskapen annu fortfor i Sverige, och om

ej adelsmannen annu få vid sina såterier sjelfva

strafifa sina bonder, och om icke den minsta for-

seelse straffas med sposlitning. Jag sokte natur-

ligtvis vederlågga dessa grofva och oråttvisa be-

skyllningar; jag sade att hofveriet (forpligtelsen att

arbeta vid herregården) var nu for det mesta af-

skafifad, och att bonderna, i stallet for att vara
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arbetsbonder aro arrendatorer, som betala årligen

sina arrcnden med penninc^ar eller sad for den jord

de begagna och odla. Det var den adle patrioten

Rutger Maclean som forst brot hofveriet och lem-

nade sina bondcr hemmanen mot bestamdt arren-

de. Ungefår ett decennium senare enskiftade C.

G. Stjernsvard sitt sateri Engeltofta (se sid. 1
1

).

Efter bada dessa patrioter foljde flere possessionater

samma beslut, att afskaffa hofveriet och infora ar-

renden.

Jag bade tankt fortsatta min resa den 24:de,

men Prosten Pihl ofvertalade mig att blifva qvar

annu en dag, och jag kan icke neka till att jag

med synnerlig tillfredsstallclse emottog inbjudningen,

for att annu en dag fa njuta af den fortrafflige

mannens i flera afseenden larorika samtal.

Att Prosten Pihl år en utmarkt fosterlandsvån,

som genom de medel han anser bast och såkrast

vill bringa Norge fram till valstånd och anseende,

det kan icke betviflas. Men om de medel han fore-

slår aro de ratta och så foljdrika som han sjelf

tror, det kan och vill jag icke bedoma, utan lemna

detta åt Norrmånnens eget bedomandc, som na-

turligtvis forstå den saken bast. Emellertid vill jag

hår i korthet omnåmna de forslag han ansåg vara

for Norge de nyttigaste.
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«Hedemarken'>, sade han, «ar Norges sadesri-

kaste landskap; Hedemarken borde hafva en stad

och denna borde ligga der Bremundelfven kastar

sig i Mjosen; han stode derigenom i forbindelse med

hela riket, och genom honom skulle industrien upp-

hjelpas. Det vore oforståndigt att lagga honom der

Storhamnier finnes och der några få ruiner annu

finnas efter en forstord stad *); det ar nu en torr

strand. En stad i hjertat af Norge borde vara fa-

briksstad; fabriksrorelsen ar alldeles forsummad i

Norge, men det år endast genom denna som Norge

kan blifva sjelfståndigt och starkt genom att kon-

centrera sina krafter, forådla sjelf sina alster, och

ej losa dem tillbaka forådlade från ett fråmmande

folk. Norge borde upphjelpa sin egen styrka, for

att derigenom blifva ©beroende af England och

Danmark, ty så lange Norge år beroende af dem

hafva tånkesåtten en bojelse ditåt. Akerbrukets och

fabrikernas upphjelpande åro de enda medlen dertill.

I staden, som skulle anlåggas i hjertat af ri-

ket, borde åfven universitet laggas. Hit fås lått alla

Hedemarkens och Gudbrandsdalens produkter; He-

J

*) I sin Reise durch Å^orwegeit I, sid. i65, berattar v. Buch

att Storhamnier fordom varit den storsta stad i Norge, och blif-

vit plundrad och i grund uppbrånd af Svenskarne i567. Af und-

seende mot mig som svensk namnde Prosten Pihl ej ett ord om
detta Svenskarnes skamliga dåd.



demarken ar rik på sad, Gudbrandsdalen på boskap.

Det ar icke bra att universitetet år lagdt i Kristi-

ania, der tånkesåtten ånnu åro danska, och lange

skola vara det. Kopenhamn skall ej så lått upp-

hora att vara Kristianias ideal, derfor blifva också

tånkesåtten hos den studerande ungdomen danska. I

hjertat af riket alstras mer patriotiska tånkcsått».

m. m. *)

Det samma som vi har se anfordt af Prosten

Pihl finna \'i åfven i v. Buchs Jieise diireh Norw.

I, sid. 164— 168. Prosten Pihl yttrade sig sjelf hår-

om: «v. Buch var en ropandes rost i oknen; ingen

lemnade uppmårksamhet åt honom. Också hade

han icke någon rått åsigt af saken, han ville att

staden skulle ligga der Storhammer år, men mellan

Deglum och Fangberget, der Bremundelfven, stor

och med våldiga Vattenfall, stortar sig i Mjosen,

der vore ratta platsen for Norges fabriksstad och

universitet».

Fangberget den 25 Maj. Man far genom gran-

och furuskog; jordytan hojer och sanker sig, dock

icke betydligt forr an nårmast Fangberget vid en

vik af Mjosen, der marken år hog och stel, bevåxt

med skon tall- och granskog. Hår slutar Mjosen,

*) Lasaren torde erinra sig att det ar Nornnannen Prosten

Pihl som yttrar sig.



-78-

Gudbrandsdalen vidtager och har har man den sko-

naste utsigt ofver Mj osens spegelklara bugter och

vikar. Bjorken har nu oppnat sina knoppar, lun-

darne hafva derfor en skon gronska. Rok af sved-

jor uppstiga på f.cra stallen hogt i luften. På de

mera jemna falten mellan skogslundarne ligga od-

lade åkerfålt och grupptals vålbyggda gårdar. På

alla grona bergsluttningar gå stora boskapshjordar

i bet. På bergens toppar, som ofta resa sig sky-

hogt, ligger ånnu sno, och hvita fradgande fjellstrom-

mar storta sig ned i ormkrokningar mellan de grona

barrtråden — besynnerliga foreteelser, an idylliskt

leende, an jåttelikt vilda. Detta år den allmånna

bilden af den hårliga Gudbrandsdalen. Prosaiskt tå-

get år Hedemarken Norges korjibod^ Gudbrandsdalen

dess afvelsgård.

Mellan Fangberget och Moe-elfven går vågen

forbi och ej langt från gården Ringsager^ som for-

dom varit ett konungasåte, bekant ior den- foljdrika

håndelse, som der tilldrog sig under Olof den heliges

tid. Denne Norske konung var så ifrig i kristendo-

mens utspridande ofver allt i landet, att han dertill

anvånde de strångaste medel och straffade på det

hårdaste hvar och en, som icke genast bortlade sin

religion (hedna kulten) och antog den nya låran,

samt dertill låt dopa sig.
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I Olof den heliges Saga berattas huru Kung

Olof Haraldsson, afven kallad Olof Digre, reste kring

på gastning i Romerige, åtfoljd af 300 stridbara

man, och hvar han kom lat han kalla folket

till sig for att få veta om de antagit kristcndo-

men eller iinnu voro hedningar. Alla som ej ge-

nast låto hedendomen fara, dref han antingen i

landsflykt eller låt han halshugga eller hånga dem,

eller lemlåstade han dem genom att lata afliugga

deras hånder eller fbtter. Ingen lemnade han ostraf-

fad, hog eller låg. Dessa af religionsnit framkal-

lade våldsamheter forofvade han, som sagdt, i Rome-

rige. Man fruktade derfor, att han derefter skulle

framfara på samma satt i Hedemarken.

Fylkeskonungarne i detta landskap, fem till anta-

let, samlades derfor på Ringsager for att ofverlågga

om saken; de ofverenskommo att samla manskap,

hvardera från sitt landskap, och de utsånde sina

lånsmån for att tillfora dem våpnadt folk och deraf

bilda en hår, med hvilken de skulle angripa Olof

och tåga honom af daga. Sedan de fattat detta

beslut, qvarblefvo de samlade, våntande på sina

trupper, och låto tillstålla gåsteri for sig på Rings-

ager; de drucko och mådde vål. Likvål sande de

fbrsigtigt spejare till Romerige, hvilka dag och natt

underråttade dem om kung Olofs resor och man-
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skap. Men på sammankomsten var också Kettil af

Ringends^ en falsk och forrådisk man, som genast

efter hemkomsten från motet lat satta sin jakt i sjon

Mjosen, och rodde ned till gården der kung Olof

var på gåstning, och der han berattade honom hvad

beslut kungarne tagit på Ringsager, der de ånnu

voro samlade. Kung Olof for då upp på Kettils

jakt, och enar Kettil rest från Ringsager aftonen

forut, visste han i hvilka rum kungarne sofvo. Dessa

rum lat nu Olof omringa, så att ingen kunde und-

komma. Fångarne framferdes derefter till kungen,

som straffade dem på foljande satt: på kung Rorik

låt han utsticka begge ogonen; på Gudrod Dalekung

lat han afskara tungan; kung Ring och de två an-

dra landsforviste han, sedan de genom ed forpligtat

sig att aldrig återkomma till Norge. De lånsmån

och bonder, som haft del i detta småkungarnes fore-

tag, låt han dels landsforvisa, dels lemlåsta på ban-

der och fotter. Folket reste sig slutligen och håm-

nades detta. Kung Olof blef, som vi veta, dodad

i slaget vid Sticklerstad.

Ringsagers kyrka lår vara den vackraste go-

tiska byggnad i hela landet och dess altartafla

den mårkvårdigaste i Skandinavien. Endast Roes-

kildes skall kunna jemforas dermed. Den gamla

starka forgyllningen på de upphojda, skont arbetade
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tråbilderna ses der annu i sin fulla glans. Taflan

ar i form af ett skap med dorrar att oppnå på

sidorna.

Från det stalle der Mjosen slutar borjar Gud-

brandsdalen, som ofvan namndes; har loper vågen

langs venstra stranden af Lougen-elfven. En mangd

backar, som nu vaxt till elfvar, rusa ned i storelf-

ven från alla sidor. Vågen år ofta hemsk; till hoger

stela, svarta klippor, till venster, svindlande afgrunder,

endast svagt bortskymda af grantråd. Vid pass en

mil från elfvens fall i Mjosen år en stor fors kallad

Hunerfossen; den skulle fortjena en god målares

pensel. Med yrande skum kastar den breda strøm-

men sig ned ofver klippor; klippor ligga honom

ånnu i vågen och dela hans fradgande våg åt flera

hån. Dessa svarta klippor bland den hvita fradgan

gora pråktig effekt. I fonden en lofskog, och ofver

denna på afstånd blånande berg, på hvilkas top-

par roklika moln draga fram; till venster en tåt

granskog af raka, smårta tråd, ofver hvilka hojer

sig ett stort, svart berg, glest bevåxt med morka

granår; till hoger åfven berg, utfor hvilka fjell-

strommar med buller och dån nedstorta sig. Ett par

små kojor ligga vid sidan af forsen.

Odemoe gåsigifvaregård. Ater draga sig ber-

gen mer tillsamman ofver elfven och blifva ofta lod-

6
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ratt stela och hoga, alltid svartaktiga, utom der

stenmassor och barrtrad låna dem sin farg. Getter,

klattrande på de utstående kanterna, synas hårifrån

som små hvita punkter; forunderligt att dessa djur

få fotfdste, och forunderligt att tallarne få rotfaste.

Nu utbreder sig dalen, och vackra gårdar ligga

gruppvis strodda, och mellan dem gå betande bo-

skapshjordar. Boskapen, temligen småvåxt, har dock

hår merendels langa horn och hvit farg med roda

eller svarta flåckar. Bonderna från Moe saga alltid

dw, det låter innerligen godt och vålment.

Stav^ ett uselt gåstgifvarestålle; hustrun år dod

och blef i går begrafven. Flera ligga sjuka, och

sjukdomen år smittsam; det år en stark febersjuk-

dom, med symptomer liknande gula febern.

De hoga och skona utsigterna blifva alltjemt

hogre och skonare. Regnet har fortfarit hela nat-

ten och med skurar hela dagen. Bjorkarnes blad

åro redan temligen stora, och bergens sluttningar

grona. Det år en skon årstid — det borjande lif-

vet i naturen, och som utvecklar sig med stora steg.

Mot aftonen framkom jag till Losnås och fann

hår ett utmårkt hyggligt och snållt vårdfolk. Den

beskedliga gumman inforde mig i ett snyggt rum.

sHvad vill du ha att spisa, kåra du»? frågade hon

vånligt. «Fårsk fisk, om du har». «Gu' hjelpe mig,
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jag har blott litct; men i mori^on skall du få mer;

min son skall fiska i afton. Nu skall du få grot,

kokt i mjolk, och gammal ost och smor, ser du».

Jag begarde dricka, och det inbars i en massiv

silfverkanna. Gumman \'ar n\'fiken pa mina instru-

ment; jag visade dem och deras anvåndande och

blef strax ansedd som en medlem af familjen. All-

mogen år hår som snålla barn. Allt år for honom

nytt. utom klippor, skogår och brusande elfvar;

allt annat gor starkt intryck. En snygg sang båd-

dades och den snålla gumman bad mig sofva lange,

ett råd som jag också foljde.

Losnds den 27 Maj. Godt kaffe serverades i

dag af min goda vårdinna. och i snygga porslins-

koppar med silfvertheskedar.

Man behofver hår ej alla år kopa såd; ofta maste

man dock kopa honom fran Kristiania och Hedemar-

ken. 181 2, det hårdaste år som någon minnes,

maste man nåstan allmånt åta bark- och moss-

brod. Man sår mest korn, någon gang råg och

hafrc; man får i goda år 8:de kornet. Potatis ha

forst for 3 år sedan blifvit inforda i Gudbrands-

dalen, af Pastor Skive på Ringebo. De planteras

nu allt mer och mer, och man hoppas att de skola

bevara bygden från hungersnod i hårda år. På

Hedemarken begagnas de allmånt. Gåstgifvarcn liar
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1 8 mjolkkor utom annan boskap. En god ko mjol-

kar har ånda till tolf potter mjolk om dygnet; hos

oss stundom ånda till aderton. Fåren do ofta hår

af skabb. Jorden plojes hår med två håstar. ej

med en som på Hedemarken.

Jag frågade efter åtskilliga fornsaker; skinn-

bref hade hår funnits, men Tysken Arndt hade

varit hår och fått sådana på åtskilliga stallen; en

primstaf hade funnits, men var forstord. En jern-

pil, som var funnen på en åker, fick jag af gåst-

gifvaren.

Språket i Gudbrandsdalen år en dialekt af sven-

skan, och många ord uttalas på rigtigare svenska

an af flertalet af våra bonder. Man forstod mig

bast, då jag talade ren svenska, och mer ån en

gang frågade man mig om jag var nordanfjells eller

sunnanfjells ifrån; att jag var norrman trodde man

sig kunna hora.

Man hade på morgonen fångat två slags fisk

i elfven: Leuciscus Grislaqine^ hår kallad Trål, och

Salmo Lavaretiis^ Sik. De fangas på det satt, att man

slår ned en rad af storar från en brådd utåt elf-

ven; man lemnar der och hvar en oppning, och

for denna såtter man en fiskhumma af nåt, kallad

uppgångsmerla, utspånd och fåstad så, att når fisken
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kommer lopande mot strommen loper han in i mer-

ian och blir fangad.

Jag gick ut på jagt och hadc med mig gåst-

gifvarens beskedlige 22 årige son, en rask soldat.

Har i skogen såg jag åtskilliga foglar: kråkan

låg på agg; på Hedemarken såg jag ånnu kajor,

men hår i Gudbrandsdalen traffades de ej mer.

Lafskrikan (Corvus infaustus) skall finnas hår i mångd,

men till fjells; åfven så Caryocatactes. Scolopax glattis^

igenkånnelig på langt hall genom sitt egendomliga

låte, skots, Ficus niartius^ viridis^ åfvensom canus

finnas hår. For forstå gangen horde jag hår om-

talas två slags ripor, nemligen fjellripor och dalripor.

Atta dagar fore S:t Hans' dag fores boska-

pen till fjells i såter. En piga foljer med for att

mjolka korna och tillverka smor och ost. Hon kom-

mer ej tillbaka fore Mikaeli; en gang i veckan ser

man om henne och hemtar det smor hon tillver-

kat. — Masurbjork, som hår kallas Vallbjork, fin-

nes i mangd. Man tillverkar deraf kannor m. m.

fbrtråffligt. De fa en gulaktig glans, då de ofver-

strykas med saffran och linolja. Tringa pygmæa

stod ofta vid vattendragen, åfven Tringa hvpoleucos.

Alla berg vid Losnås bestå af talkskififer med hvita

kvartsgångar. Med talkskifter eller med jord, hvarun-

der lagges nåfver och der gras och blommor viixa.
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tacker man sina tak i Gudbrandsdalen. Man har

inga tegelbrannerier, och man vill ej ha tegelsten;

man påstår att talkskififern varar långre; hvarje skif-

ferplåt faster man med två spikar. Denna sten fin-

nes i fjellen, men maste kopas af dem som ej sjelfva

funnit honom på sina egor. Tåljsten, som hår kallas

Klibbersien^ skall finnas i mångd uppe i bergen; af

denna goras grytor och huggas quadrar, hvaraf

spislar och skorstenar muras.

Akerbruket år hår obetydligt. De få och små

rågåkrarne stodo nu grona; ragen fryser ofta bort

om vintern. Kornet gifver aldrig mer ån 6 gan-

ger utsådet, det vanliga år 4— 5-

Den snålla gåstgifvarehustrun visade mig sin

garderob, som bestod af en mångd drågter, olika for

olika bruk, af verken, sits m. m. skor med stora

silfverspånnen ; en silkesvåska med lås, for att båra

på sidan då egarinnan år på gåstabud. Sonens rockar

voro dels af hemvåfdt klåde, dels af manchester och

nankin; broststycken (våstar) af verken, några till

och med af siden; varma vinterklåder, invåndigt

kladda med fårskinn; ofverstoflar o. s. v. Åfven

visade gumman mig sitt silfverfbrråd : en massiv silf-

verkanna hvari gick två stop; en annan något min-

dre; dryckesbågare, forlåggssked samt en hel mångd
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mat- och theskedar. Hos ingen bonde i Sverige har

jag sett så mycket silfver.

Forr hande det nastan aldrig att någon flicka

i Gudbrandsdalen forbrot sig mot sjette budet; nu

har dock osedligheten afven hunnit denna trakt, men

annu anses en sådan qvinna nastan som årelos, och

ingen vill gifta sig med henne. Skulle det intråfifa

att hon blir brud, så får hon icke båra den silf-

verkrona hvarmed årliga brudar prydas. Bland an-

nat brukas afven i dalen, att då någon stold blir

begången, forena sig alla att tåga ratt på tjufven,

och då de funnit honom, straffa de honom ofta

sjelfva, men stundom fangslas han och sandes in

till håktet i Kristiania.

Af frukttråd finnas hår sållan åpple- och kors-

bårstråd, aldrig pårontråd. Till klockan 9 f m.

den 27 Maj drojde jag hos det goda folket på

Losnås. Med deras vånliga lyckonskningar reste

jag derifrån, och en af deras soner skjutsade mig

till nåsta station.

En fjerdedels mil norr om Losnås stortar sig

Tromselfven i Lougen. Man far ofver densamma

på en tråbro, sannolikt den hogsta i Norge, ty hon

uppgafs vara 45 alnar ofver vattenytan; hon år

byggd ofver en skrefva mellan två klippor, der

elfven med fradga och dån framrusar. Litet på



— 88 —

sidan af bron stå klippvaggarna så nara hvarandra, att

niellan dem blott år en smal springa, genom hvilken

vattnet framvåltrar sig. Långre fram år Bejers Kiev

(kanske Birgers klev? — klef, klåfva — bergskrefva).

Man beråttar att en Birger ville fora fiendtliga

trupper denna vag genom landet, och att han fram-

tågade ånda hit; hår hade han en mycket hog

klippa till venster, och Longen stor och bred till

hoger (han kom norr ifrån). Oformodadt anfollo

bonderna honom från detta berg, der de lagt stoc-

kar och stenar, som de stortade ned ofver honom,

och slogo ihjal honom tillika med hans folk. Detta

skall hafva tilldragit sig fore håndelsen vid Kringelen.

Elstads gåstgifvaregård. Kyrkan och socknen

heter Ringebo, hvilket namn skall hafva fbljande

anledning. Østerdalen var lange bebodd innan Gud-

brandsdalen fick invånare. En man från Østerdalen

kom årligen ofver fjellet for att fiska i Lougen-elf-

ven. Han hade derfor vid elfbrådden byggt en

koja af trå [bo) och satt en stor jernring i dor-

ren till handtag; lås brukades icke den tiden. Små-

ningom blefvo der flera kojor byggda for samma

åndamål, men den med ringen skildes från de an-

dra genom namnet Ringebo. Denna saga synes vara

ett bevis på huru hela bygder tillkommit, efter en

enda koja, som forst byggdes.
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Annu finnas har i mångd lind, pil, salj och

Betula nana (som hår kallas kåring-bjork); men lonn

finnes ej långre an till Fangberget. Bi finnas ej

långre an till Kristiania.

Från Elstad till Vestad^ som var ett temligen

godt stalle, hojer sig vågen och loper mera nord-

vest åt Hundtorp. Annu finnes samma bergart och

lagrad på samma satt som vid Losnås. Hundtorp

år ett ofver mattan snyggt, till oeh med briljant

gåstgifvarestålle och bebos af beskedligt och vålvil-

ligt folk. Måladt golf, forgylda speglar, stoppade

stolar och ett stort, Ijust rum. Hår år också san-

nolikt den rikaste delen af Gudbrandsdalen: kornet

sages gifva minst 8, någon gang 20-fallt; ja, man

beråttade mig, att en bonde på Lom fått 30-fallt.

Han lår leda vatten från fjellen och om sommaren,

då hettan år stark, dermed genom rånnor vattna

sina åkrar. En gang har jag under mina resor i

Norden sett sådana vattenrånnor, hvarmed ångarna

blefvo vattnade.

På Hundtorp var det som Olof den heliges

moder foddes, den skona Åsta Gudbrandsdotter,

kallad Dalakolla (dalflickan), som blef gift med Ha-

rald Grenske.

For fornforskaren år Gudbrandsdalen sannolikt

det mårkvårdigaste stalle i Skandinavien; man fin-
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ller nastan ofver allt fornlemningar i jorden. En

bonde hade nyligen funnit atskilliga fornsaker, hvarom

jag blef underrattad af en kapten vid Upplands Re-

gemente som foljde mig till stallet. Med svett och

moda arbetade vi oss den heta dagen kl. 12 upp

till gården, som syntes oster om dalen ofver de

andra, med en liten klockstapel på taket, forsedd

med en malmklocka for att kalla arbetsfolket till

mat. Bonden kom hem från sitt arbete och forde

oss upp i en sal i ofra våningen. Allt var snyggt

och vittnade om vålstånd. Fornlemningarna, som

lågo i ett fat, visades oss. De bestodo af ett tvåeg-

gadt svård med parerstång, en hylsa af en lans,

tolf pilar af samma form som den jag fått på Los-

nås, samt en mångd runda, på ena sidan kullriga,

på andra flata benkulor med ett rundt hål i mid-

ten. Man visste ej rått hvartill dessa kulor eller

rattare brickor varit begagnade; någon ansåg san-

nolikt att de varit begagnade vid ett slags spel

och suttit på pinnar, från hvilka de omsom flytta-

des likasom brickorna i ett brådspel '). Afven fans

"•) Jag fick uågra af dessa brickor, och jag har sedan for

ett par år sedan fått åtskilliga till formen alldeles lika, men till

storleken mycket mindre, funna af Dr. Carlo Landberg i en graf

i Nekropolis i Sidon. Sannolikt ha de varit anvanda for samma

andamål som de forrå. Men om detta andamål varit spel, så kan det

synas besynnerligt, att samma slags spel skall ha varit ofvadt ett
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ett stycke af en jernhatt, en spik af brons med en

ring i ena iindan, samt några menniskoben hanvi-

sande på en 30-åring; pilarnc voro funna på ske-

eller ann at årtusende f. Kr. i Sidon, och af ett annat folk i den

hoga Norden, annu vid borjan af vår tidrakning. Att spel och

lekar dock kunna fortvara lange och fortplantas från det ena

folket till det andra, derpå ha vi åfven foljande bevis. I Skan-

dinaviens Hdllrishtingar, samlade och utgifna af A.\. Em. Holm-

berg, hvilka allmånt antagas vara från Bronsåldern och således

från tiden fore borjan af vår tiderakning, forekommer på Tab, 32

en figur r 02, som påtagligen forestaller en hos vår allmoge i

Skåne forr mycket bruklig jullek, i hvilken jag under min barn-

dom deltagit.

Figuren iir hosstående, och den gåta hon

innehåller framstalles så har. Det var en gang

fyra gårdmån som bodde så har i fyrkaat

och hade midt emellan sig en kalla med hår-

ligt vatten. Men utanfor gardmannen bodde

fyra torpare och dessa som stego upp om morg-

narne mycket tidigt, hemtade vatten åt sig ur

kiillan och grumlade densamma for gardmannen.

Nu befalde dessa, att torparne skulle satta stangsel kring kallan.

Detta gjorde torparne, men så slugt, att alla gardmannen voro der-

ifrån afstångda och endaste torparne sjelfva hade tillgång till kallan-

Den som framstaller gåtan utsatter med krita forst marken

på kalla, gårdar och torp i det låge som har ofvan år antydt

och anmodar nu någon af sallskapet att med kritan i hast draga

strecket så som torparne gjort sitt stangsel, att endast de sjelfva

hade tilltråde till kallan. Som bevis på att denna jullek år ånnu

kånd af vår allmoge kan jag anfora, att Riksdagsmannen Per

Nilsson i Espo fåstat min uppmårksanihet på figuren i Holmbergs

Hållristningar och frågat mig om jag kånde dess betydelse. Så-

ledes ha vi ånnu i Skåne en folklek som tyckes ha fortfarit ånda

från Bronsåldern.
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lettets brost, svardet langs sidan, lansen langre ned

vid smalbenet; kasken hade omgifvet hufvudet.

Denne bonde var formogen, hans hemman ut-

gjorde två gårdar; han skoter sin jord med plog

och saljer årligen sad. Han frågade efter mycket

och frågade klokt. Han hade skaffat sig en så-

ningsmaskin, och han hade åfven kopt klofverfro

for att så. Till våra sl5jder synes man i Norge

ha mycket fortroende.

Hustrun kom in, åtfoljd af en tjenstepiga, som

dukade ett kaffebord fram på golfvet. De vackra

porslinskopparna, det blanka kaffekoket, sockerdosan

och theskedarna af silfver — allt var pråktigt, och

sedan allt var i ordning, satte sig hustrun vid bor-

det och serverade oss med kaffe. Vi satte oss der-

omkring och blefvo rikligt undfagnade. En kopp

kaffe var alldeles for litet. två å tre maste man åt-

minstone dricka, och helst sags att man drack fyra

a fem koppar. Samma gåstfrihet och hemsed har

jag mott på flera stallen hos allmogen i Norge.

Att folket hår år formoget och trakten bordig år

lått att inse.

Mig synes denna orts fruktbarhet komma deraf,

att dalen kroker sig mer åt vester, hoga berg

resa sig norr om honom och lemna ej spelrum for

den skarpa nordanvinden. Man har ondt om brånsle;
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på bergen viixer blott liten och usel barrskog. Bland

fjellen har man allmanningar, men det ar langt till

dem. Boskap finnes i mangd; 8 till 14 dagar fore

midsommar drifver man all sin boskap, afven får

och svin, till såtrarna, som åro belågna bakom fjell-

ryggen i fjelldalarne. Boskapen syntes mig har

vara lika så stor som den skånska och med lika

langa horn.

Utanfbr gåstgifvaregården ligger en kulle, hvari

Dale Gudbrand^ som också kallas Hundtorps-kungen^ lig-

ger begrafven. Af honom skall dalen ha fått sitt

namn Gudbrandsdalen.

Mot aftonen kom jag till Moen^ som jag fann

vara mycket dåligt. Hår har dalens vackra utse-

ende slut, och som det synes har dermed iSx&w ior-

mogenhet och snygghet fors\'unnit — åtminstone om

man skall doma af denna platsen.

Vik. Vågen mellan Moen och Vik år jemn

och fortsattes langs åt dalen, som en half mil från

Moen drager sig samman till ett trangt pass, nåstan

tillslutet genom en isolerad klippa. Sedan man farit

genom detta trånga pass. har man en oppen, bred

dal framfor sig; på de flacka sidorna deraf ligga

gårdar och åkerfålt utbredda kring densamma. Hår

år likvål ej Hundtorps frodighet; kornet som der

var sådt for 3—4 veckor sedan, stod redan gront
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och bjorkarnc voro prydda med lifligt och skont

grona lof. Hår år naturen åtminstone två veckor

senare. Vik fann jag vara ett osnyggt stalle och

med dåligt gåstgifvarefolk. Det år mårkligt att v.

Buch fann det på samma satt 1806. Gåstgifvaren

och 6—7 andra unga bonder sutto vid min ankomst

i stallet kring en åndvånd tunna och spelade kort.

Hvarje utspel åtfoljdes af en vild salfva af gapskratt.

Jag begårde att fa skjuts, men ingen hade tid att

hora mig. Lange maste jag vanta innan densamma

blef budad och hann anlånda, och hade då under

tiden tillfålle att gora mina betraktelser.

Froens kyrka, som ligger litet norr om Hund-

torp, år en prydnad for Gudbrandsdalen, likasom

Vangs år det for Hedemarken. Denna forstnåmnda

år åttakantig, byggd af sten 1787, och den vack-

raste i hela dalen. Kyrkorna i Gudbrandsdalen åro

eljest korsbyggnader af trå; midt på korset reser

sig ett fyrkantigt torn som spira.

Från Vik fortsattes vågen i dalen till Breiden;

en fjerdedels mil från Vik kommer man ofver ett

falt, betåckt med en oråknelig mångd sten, stora

block och små kiselstenar kastade om hvarandra

ofver marken i vild oordning. Veglie-elfven soker

sig bullrande våg mellan dem och faller sedan i

Lougen. Nåmnda stenar blefvo nedslåpade mot elf-
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ven under det stora vattenflodet 1789. som forstorde

mangen fruktbar nejd i ofra Gudbrandsdalen. He-

dalselfven bullrade fram mellan triid, men man såg

henne icke. Temperaturen hade har åndrat sig; i

stallet for att jag lidit af hetta vid Froen, blef jag

har nastan stel af kold. Det var ej blott aftonen

som gjorde denna kyla; jag var nastan uppe i jemn-

bredd med snoregionen, der bjorkarnes knoppar voro

ånnu ej ens svalda, langt mindre hade de oppnat

sig till blad.

Har erfar man en marklig forandring af dia-

lekt och kladedragt; langa, gråa rockar med stora

ficklock och fbrsedda med fem knapphål antyder en

dragt som på andra stallen lange sedan år bort-

lagd. Språket har åfven något gammalmodigt. Jag

frågade: fins hår ripor? «Rjupor dom ligger der-

uppi bak kjola i fjollom», sade skjutsgossen, och

tillade: «oss har 4 kampår hemma hos vår; oss har

en fjolung» o. s. v. O uttalas tjockt och nastan

likt Ostgotens; språket år tonfullt Ijudande. Mat-

modren kallas hår kdriiif^^ hur ung hon ån år; det

år en allmån benåmning, ej ett skållsord.

Ett par hundra steg norr om Vik vid vågen

och vid sidan af Lougen-elfven står en tråpåle kring

fem alnar hog, och på denna en svart tafla, hvarpå

står skrifvet med hvita bokståfver:
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Epitaphium.

Her under

Hviler Her:

Obriste Jorgen

Sinder som foll i Kringlene Aaret 1612 med et antal

af 900 Schotter som bleve knuste som Leer-Potter

af 300 Bonder

Froen

(Det foljande år så otydligt att det ej kan låsas).

Kl. I på natten framkom jag till Breiden. Vid

motsatta sidan af elfven bodde hållkarlen. Jag låt

såtta mig ofver i båt. Elfven år ganska bred och

framflyter med stilla våg. Fram på dagen fortsatte

jag resan till Laiirgård. På denna våg passerar

man det i Historien ryktbar vordna Kringelen. Ett

litet stycke af dalen har detta namn. Ofantliga

hoga klippor stå på ena sidan af vågen, och på

den andra sidan loper Lougen-elfven djupt, nå-

stan under vandrarens fotter. Sådant utseende har

stallet, och orsaken till dess ryktbarhet år fol-

jande: Carl IX i Sverige hade aflidit 161 1 och lem-

nat efter sig en blodig thron i arf åt sin son Gu-

staf Adolf.̂ som då var i sitt I7:de lefnadsår. Ri-

ket hade krig både med Ryssland och Polen, men

det var i synnerhet Christian IV i Danmark som

anfbll Sverige både till lands och till sjos. Under
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dcnna svara belagenhct, och då åtskilliga svenska

trupper voro sanda i kriget mot Ryssland, soktc

Gustaf Adolf att varfva utlandskt manskap. Det

lyckades honom och en del af detta i Skottland

vårfvade manskap, som anfordes af Ofverste Sinclair,

landade i Romsdalen i Norge *).

Men bonderna hade fått sporja Sinclairs van-

tade ankomst med Skottarne; de samlade derfor

stockar och stenar på berget ofver Kringelen, for

att nedvraka dem på Sinclair och hans trupp, då

dessa skulle passera stallet. En del af bonderna

hade derjemte vid sidorna af vågen byggt formurar

af sten, bakom hvilka de lågo med bossor.

Sinclair hade legat i Seil ofver natten, och då

han om morgonen med sin trupp marscherade der-

ifrån, låto bonderna en karl på en hvit håst rida

på andra sidan elfvcn lika sakta som folket mar-

scherade, så att han var ståndigt midt emot trup-

pen. Detta var en nodvåndig och saker anvisning

*) Genom en nederlandsk officer Monnichhofen hade omkring

1 200 Nederlandare ocli Skottår blifvit fiir svensk rakning varfvadc

och ofverforda till Sverige; men nar Monnichhofen med sina skepp

lade till vid Trondhjem blef han tillbakaslagen. Han landade da

i Stordalen, der intet motstand motte och derifrån tågade han

tvartofver Norge in i Jemtland och Herjedalen o. s. v. — En an-

nan del af samma vårfvade manskap, landsteg under Ofverste

Sinclairs befal i Romsdalen i Norge. (Se E. G. Geijer, Sv. Fol-

kets Hist. 3:dje delen, sid. 99).

7
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for bonderna som lågo uppe på berget, ty de kunde

ej se truppen då den var midt under dem, men

den hvita hasten på andra sidan elfven kunde de

se, och då den var midt for dem, nedvråkte de

alla klippstycken, stockar och stenar, som de hop-

samlat på bergskanten, och derigenom krossades

mest hela truppen; derefter sprungo de ned och

slogo ihjål allt som ej redan var ihjålslaget. Bland

de bonder som voro bevåpnade med bossor befann

sig Berdon Segelstad af Ringebo, bondernes anfo-

rare, och det var han som skot Sinclair, enligt min

skjutsbondes uppgift, med sin kragknapp af silfver,

emedan bly ej ansågs kunna «tåga» på honom,

Från Seil hade Sinclair skickat en liten trupp

Skottår forut, for att foranstalta om rum vid nåsta

station. Bonderna hade låtit dessa passera fritt, på

det den stora truppen ej skulle ana oråd och i tid

retirera. Men efter nederlaget på truppen i Krin-

gelen satte man efter fortruppen, som lått togs till

fanga och fick pardon. Manskapet fordelade man

på bonderna som arbetsfolk. Detta var i Augusti

1612. ]\Ien ett år derefter, då man tyekte sig finna

att de voro allt for kostsamma att underhålla, dref

man dem ut på en stor slått, bundo två och två

tillhopa och slog ihjål dem allesamman. For denna

grymhets skull (sade min intelligente skjutsbonde,
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som beråttade hela tilldragelsen fullstandigt efter

annu fortfarande tradition hos folket) fick Gudbrands-

dolingen ingen eftergift i sina skatter, hvilket han

eljest fått for sin visade tapperhet. «Der bodde den

tiden ett hårdfordt folk i dalen», tillade han *)

På en tafla vid vågen i Kringelen står foljande

inskrift

:

«Mod, Troeskab, Tapperhed, og hvad som giver Ære,

Den hele Verden kan blandt Norske Klipper lære. ^)

En Prove er der seed af saadan Tapperhed

Blandt Klipperne i Nord, ret just paa dette Sted.

Et helt bevæbnedt Corps af nogle hundred Skotter

Her bleve knusede, fast ligesom Leer-Potter.

De fandt at Tapperhed med Troeskab og med Mod

I Gudbrandsdolens Brost i fulde Esse stod. ^)

•^) Dette Vers lod vor hojsalige Monark Kong

Frederik d. IV, hojlofligst i Hukommelse, sætte paa

et Mynt som Han paa en Reise her i Norige 1704

lod uddele til sine Undersaater. '') 161 2 d. 24:de Aug.

blev 900 Man Schotter her slagne af et mindre Tal af

Bonder fra Lessoe, Vaage, Froen og Ringebo Sogner.

*) rå Elstads gåstgifvaregård kopte jag ea pistol som sades

hafva tillhort Ofverste Sinclair och blifvit tågen fran honom af

bondernas anforare Berdon Segelstad af Ringebo. Pistolen gick

lange i arf i Segelstads slagt, men kom sedan att egas af en låns-

man, hos hvilken han blef såld på auktion. Nu linnes han på

Universitetets museum i Lund, dit jag skånkt honom.
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Jorgen von Zinchler, *

) som var Skotternes Anforer

Han tænkte ved sig selv, mig her slet ingen rorer;

Men se! et lidet Tal af Bonder for ham var,

Som honom Dodsens Bud af Krud og Kugler bar.

Vor Nordiske Monark, Kong Christian den Siette,

Til Ære paa Hans Vei '*) vi have opsat dette.

For Ham vi rede er at vove Blod og Liv,

Indtil vor Aand gaar ud og Kroppen ligger stiv.

^') Oberst. ^') Da Kongen i Julii 1733 aller-

naadigst behagede at reise her forbi til Trundhjem».

Tilldragelsen i Kringelen eller det s. k. Skotte-

slaget halles af den norske bonden i kart och ak-

tadt minne från forfådrens tid, och en sang som ofta

sjunges i de norska bondstugorna ar Edvard Storms

Zinklars Vise. Min skjutsbonde kunde också denna

visa; med hog rost sjong han så det klang i dalen

och slutade så:

«Ei nogen levende Sjæl kom hjem,

Som kunde sin Landsmand fortælle,

Hvor farligt det er at besoge dem.

Der boe bland Norriges Fjelde.

End kneiser en Stotte på samme Sted,

Som Norges Uvenner mon true.

Vee hver en Nordmand, som ei bliver hed,

Saa tidt hans Oine den skue!»
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Från Kringelen går vågen till Laurgård. Man

far sedan på en hog bro ofver Lougen. V'ågen går

nu i krdkningar uppåt. Till venster resa sig lod-

råta klippor mellan hvilka en dånande fors nedstor-

tar; till hoger, djupt ned i dalen, loper Lougen dold

af barrskog.

På Tallerås-bron far man åter ofver Lougen.

Hoga berg stå vid sidorna af dalen, i hvilken man

ånnu far fram, och ett litet stycke uppåt berget

finnas ånnu några små usla tråd. Långre upp år

berget bart och på många stallen snobetåckt. Bjor-

ken, som stod så gron i Gudbrandsdalen, år hår

ånnu nåstan vinterlik, och dess knoppar ha knappt

borjat svalla,

Gåstgifvaregården Haug^ som ligger hogt upp vid

andra sidan af elfven, år ett af de såmsta gåstgifvare-

stållen som jag tråffat i Norge. I 4'/2 timmar maste

jag vanta i skogen på min skjuts. Då han anlandt

skyndade jag till Tofte. Vågen år har temligen jcmn

och loper snarare nedåt an uppåt; men sedan man

farit omkring ^,4 mil tråfifar man åter en stenoken,

der stora och små stenar betåcka marken. Dessa

blefvo nedstortade under vattenflodet i Augusti 1789

från fjellen och ligga strodda ofver faitet. Anda

från Moen ser man den odelåggelse som detta flode

fororsakat; djupa fåror åro plojda nedåt sidorna af
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bergen och fortsattas ned till elfven; stenrosen i

langa rader ligga mellan dem. Många gårdar, for-

dom rika på sad, åro nu fattiga; många forstordes;

menniskor och djur bortfordes i den allt hårjande

flodstrommen.

Jag for forbi Dovre kyrka. Nedanfor denna

stortade sig med fradga en fjellstrom mdlan ste-

nar. Man hade upprifvit bron for att ej blifva

fbrekommen af den våxande strommen. Jag forsokte

kora ofver; tv^enne strommar ofverforos vid sidan af

stortande fall; men vid den tredje, som var Hund-

fossen, var ofverfarten omojlig. Guten blef hos res-

kårran; och det lyckades mig omsider att till fots

komma ofver på ett smalt bråde, lagdt nara intill

en strid fors. Det var vådligt, men ofver maste

jag. Vågen lopp brant uppåt några hundra steg

till den stora och snygga gåstgifvaregården Tofte.

Derifrån fick jag med mig en drång for att båra

mina saker upp till gården; dit kom jag åter kl.

II på formiddagen.

Dovrefjell synes från sodra sidan ej vara så

hogt som det i sjelfva verket år, emedan det hår

år långsluttande och man ej ser dess hogsta top-

par. Denna sida består af en nåstan sammanhån-

gande åker, och gårdar ligga tått intill hvarandra.

Tofte år ett sårdeles godt gåstgifvarestålle. Gåstgif-
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varen, Paul Tofte (har sitt namn af stallet), forsak-

rade mig att jag ej kunde komma ofver fjellet

med min reskarra, och erfarenheten visade mig snart

att han hade ratt; annu har ingen norsk bonde

sagt mig en osanning. Han ville kopa karran, och

handeln blef snart uppgjord. For att komma of-

ver fjellet skulle mina saker packas i en klofsadel

på en håst, och jag skulle rida på en annan. Se-

dan mina saker blifvit instufvade på bada sidor af

hasten i klofjan, besteg jag en annan håst med min

barometer hångande på ryggen i ett låderfodral.

Skjutsdrången, som ledde den klofjade hasten, red

på en tredje håst. Detta satt att fårdas var for

mig alldeles nytt och forsatte mig i det basta lynne;

jag tyckte att vi utgjorde en liten kara\'an som

skalle tåga genom en oken.

Vågen slingrar sig upp i ormkrokningar en

hel mil. Nu var jag uppe bland fjellen och bland

djupa och Storå snodrifvor, mellan hvilka vi sokte

en farbar våg ofver tufvor och stenar. Ofver drif-

vorna var det svart, stundom omojligt att fårdas;

hasten sjonk djupt ned i sno, ånda upp på sidorna.

Ville jag gå, sjonk jag ofta så djupt ned i snon

att jag blef fastsittande; ville jag rida, blef jag åf-

ven sittande i snon och hade likvål hasten under

mig. Stundom, når jag kom till slutet af en drifva
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i dalen visade det sig att en strid, brusande elf

lopp fram under drifvan, ofver hvilken jag fårdats

utan att veta af faran. Ett hål genom snon och

man hade varit forlorad — drankt och bortford i

ett ogonblick.

Harbacken ar det stalle der fjellet harifrån synes

vara hogst. I borjan af vågen stodo små usla bu-

skar af arre och der och hvar en eller annan 4—

5

alnar hog fur. Enris och kråkris voro spridda ofver

faitet. Snart borjade dvergbjerken i mångd breda sina

grenar ofver jordytan; åfven denna forsvann på Har-

backen, der endast Salix herbacea sags våxa. Bland

foglar såg jag hår: Ant/ms prale/isis och Motacilla

oenanthc] Charadrlus apricarius pep ur alla fjellmyrar.

Klockan 4 kom jag till Forstuen. Blåsten till-

tog, och regnet piskade hvasst. Det var då be-

hagligt att inkomma i en varm stuga, der jag kunde

sysselsåtta mig med att anteckna dagens håndelser

och derefter tillreda skinnen af en och annan fogel,

som jag under vågen skjutit. Vid Fogstuen våxer

icke korn, icke heller vid någon af de andra fjell-

stugorna. Godseln som samlas efter boskapen an-

våndes att dermed godsla angen. Fogstuen ligger

nåra slutet af en stor, oval fjellslått eller fjellmyr,

bekransad af hoga snobetåckta berg. En mångd Li-

chener betåckte tufvorna. Betula nana bar ånnu fro
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sedan i fjol, afven såg man annu båren qvarsitta på

Empeirum nigrum. Håraf lefva fjellfoglarne under vin-

tern. Enbusken hade så korta och åt stjclken tryckta

blad att jag i borjan icke kånde honom.

Jcrkind på Dovre den 30 Maj kl. 3 e. m. I

går foljde regnskurar tått på hvarandra, och blåsten

hven kring fjellen; jag maste blifva ofver på Fogstuen

for att afbida båttre våder. Klockan 4 på morgonen

åmnade jag resa; jag vaknade vid vindens tjut. Då

jag såg ut genom fonsterrutan var det stark snoyra

— man såg ej annat an hvirflande snoflingor. Kl.

9 var det lugnt och vadret temligen godt. Två å

tre tums sno hade fallit, men snart syntes blott de

gamla drifvorna. Jag reste. Vågen sluttade något

nedåt. Tufvor, tåckta med krakris, dvergbjerk och

vide ofver allt. Rjorken år hår knappt ofver 3—

4

alnar hog och har ett sorgligt utseende, dverglik

och med qvistar, som synas ha sokt sig ut i alla

rigtningar for sin fortkomst, men ofver allt blifvit

tvingade af kold. Knopparne åro ånnu så små att

de ej visa tecken till vår.

Vi sokte oss våg ofver tufvor och stenar mel-

lan drifvorna: stundom kunde de ej undvikas. Ha-

sten sjonk då merendels så djupt att han våltrade

sig i snon. Bland dvergbjorkar och kråkris, men

mest på sådana stallen der bjorkbuskar åfven fin-
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nas, uppehålla sig Ripor. På en liten bjork satt

en ripa. Vid skottets aflossande flog en annan upp

ur en buske, men satte sig snart. Hon skots. Rip-

hannen skriker rrrrrrackkackkah kåwUu. kObwUu^ kå-

wtlu^ honan skriker iah! iah-iah; detta late harmar

man och kan derigenom latt locka hannen till sig

under Maj och borjan af Juni om natten, blott

midnattstimman undantagen. Afven om dagen sva-

rar hannen då man lockar. Det ar dalripa (La-

gopus subalpina)^ hvarom detta blifvit anfordt. Skarv-

rypen eller fjellripan (Lagopus alpifia) finnes endast

på de egentliga fjellen, år mindre och har ett an-

nat låte och annan farg — allt egenskaper som

visa att hon utgor en egen art, hvarpå de fleste

hittills tviflat. Fjellriphannen skriker: åddhl åååhl

(ner i halsen) nåstan som en gammal bagge. Hår

på fjellet finnas många fjellripor, men de synas ej

fram vid vågen om dagen, endast om natten fram-

komma de stundom.

En fogel satt i en bjork och sjong mycket

vackert med många omvexlande toner. Jag hade

aldrig forr hort denna sang. Jag skot fogeln, det

var blåhakesångaren (Sylvia sicecica). Skator sågos

åfven.

Mellan Fogstuen och Jerkind kommer man forbi

Volusjm^ hvilken, liten och smal, var nu alldeles be-
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lagd med is. Vi foro ofver på en bro. Stormen hven,

och snon yrde. Ripor sågos ofver allt. Omsider

lade sig stormen, och solen sken. Jerkind var, jemte

de två andra fjellstugorna, Drivstuen och Kongs-

vold, anlagda på l690talet, men de afbrandes alla

af Trondhjemska krigsfolket under kriget med Carl

XII; man fruktade hans ankomst och forstorde allt

lor att hindra hans tåg ofver fjellet. Jerkind upp-

byggdes åter 17 19, hvilket en tafla i taket visar.

Det år till och med ett annu battre gåstgifvarestålle

an Fogstuen. I Jerkind antyder allting valmåga

och rikedom; hår aro två stugor. Jag var inloge-

rad i den nedre, som skall vara bast.

På ett af dessa stallen foder man under vin-

tern 80 notkreatur, man koper dessutom kring 120

sådana hvarje år om forsommaren; dessa foder man

hår i fjelldalarne, der betet ar utmårkt ymnigt; om

hosten såljer man dem feta till Trondhjem, hvar-

ifrån de fiesta formodligen gå till England. Smor

och ost såljas dessutom i stora qvantiteter.

Utom annan boskap har bonden på Jerkind

åfven 60 får och 80 getter. Godslen var hår lika-

som vid Fogstuen utkord och utspridd ofver angen.

Renhorn voro uppspikade ofver husgaflarne och en

och annan vargskalle var uppspikad på vaggen.

Hår och på Kongsvold har man langa hvita tråbord
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af tjocka plankor i stugan, likasom hos gamla, rika

bonder i Skåne. Dessa bord hallas mycket hvita

och snygga, afvensom banken langs vid dem.

jVIellan Fogstuen och Jerkind lågo i myrarna

Storå formultnade furutrad, med grenar och rotter

qvarsittande. Hvarifrån ha dessa kommit hit upp,

så hogt ofver all nuvarande trådvegetationr De ha

ej kunnat blifva hitforda af menniskohand, ej heller

af någon fjellstrom, ty i det fallet skulle de ha

blifvit forda från annu hogre trakt an der de nu

ligga. Min skjutsbonde ansåg sig kunna forklara

saken, han menade nemligen att de legat hår allt-

sedan syndafloden — hvilket enligt hans begrepp ej

var en oåfven forklaring. Men for mig och många

andra kan den dock ej vara tillfredsstållande.

Att dessa tjocka furor våxt på stallet der de

nu ligga, år obestridligt; men den jordyta hvarpa

de våxte var lika obestridligt belågen langt under

snolinien; nu ligger samma jordyta vida derofver.

Således år detta ett af de många bevis, vi hafva

på jordytans hojning i norra Skandinavåen. *)

Vågen från Jerkind loper upp brant några hun-

dra steg. Hår ser man Snohåttan i nordvest. Hon

*) Ett annat hithorande bevis kan jag anfora från mina an-

teckningar under en resa till Bergen tio år senare, 1826. «Houklie

den 20 Aug. Vid Voxlievandet, som synes ligga mellan furans
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skall vara 2 mil harifrån, men synes blott vara

kring ^/^ mil. Hon skall ej vara svar att bestiga,

och hvarenda bonde i nejden har varit der uppe,

sade min skjutskarl. Flere bergsspetsar som kallas

Rundkampen visa sig som underliga gestalter på 3

mils afstånd harifrån i oster. De skola vara hogre

an Snohåttan. Hår finnas vildrenar; dessa djur

skjutas mest och helst om hosten, då de åro fetast.

Om sommaren, då de åro nåstan hvita och haren

losa, duga ej skinnen till fållar. Vi redo ofver my-

rar som voro ånnu i botten frusna; det gick upp

och utfor branta berg. Hår våxer }-mnigt ett slags

mossa, hvaraf man på Jerkind inhostar årligen kring

500 lass och fodrar dermed boskapen.

och bjorkens region, stå på de flacka sluttniiigarna många och

Storå furor, men de fiesta aro torra och blott de gråa, barklosa

stamniarne och grenarne stå qvar Nii vaxcr der endast bjork,

och åfven dessa åro blott små. Ola Borgeson påstår, åfvensom Knut,

att uppe bak fjellet i dalforet t. ex. en half mil vester om Ulle-

vadsvattnet. der nu mera ej finnes annat an vide och kirre (fjell-

bjork), ligga i karren stora furustockar och i betydlig mangd,

hvilket antyder att åfven der fordom våxt fur. Detta ansågs for

ett bevis att klimatet undergått stor forandring, och med denna

forklaring låt man sig lange noja. Man fann också att vatten-

ytan i hafvet stod på somliga stallen vida lagre an hon forr stått,

och detta kunde icke ha sin grund i klimatforåndring. Slutligen

fann man sig nodsakad antaga att det var jordytan som hojt sig

och icke hafsytan som sankt sig. Det var Leopold von Buch som

under sin resa i Norge och Sverige forst gjorde denna stora och

markvardiga upptackt.»
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Mellan Jerkind och Kongsvold far man langs

sidan af Driv-elfven. Denna kommer från Snohattan

under en «isbræe^ i det hak man ser. Der synes

berget ha nedrasat och visar sig hårifrån med flere

spetsar. Då man ar en half mil framfor Kongsvold

kommer man in i en tvar dal; denna foljer man.

Kongsvold ser man ej fbrr an man ar tatt dervid.

Till Kongsvold framkom jag från Jerkind om

aftonen den 31 Maj, och stannade der ofver natten

samt den foljande dagen till den 2 Juni. Jag lade

mig klockan 10, men efter ofverenskommelse vack-

tes jag klockan 12 af min skjutskarl, som sagt mig

att han var en mycket erfaren ripskytt. Vi gingo

ut i andamål att få spaning på någon riplek, hvar-

for vi begåfvo oss till en af dessa bergssluttningar

der bjork finnes våxande till mindre trad och bu-

skar. Hår borjade karlen lata hora ett late: i-ahl

i-ah! i-ahl, något pipande genom nasan. Denna

hårmning af honans låte besvarades snart från små-

tråden med ett rrrrrrack-ka-ka-ka-kahl ka-ka-ka-kahl

åtfoljdt af ett dofvare kawuu-kaivau! och hannen kom

lopande mot oss på drifvan, på omkring tio stegs

afstånd; efter honom kom åfven en hona. Fång-

krutet blossade två ganger utan att han flog. «Om

natten raxa riphannarna bast», sade min skjutsbonde;

»endast en liten stund midt om natten upphora de».
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Under sjelfva midnattstimman rådde tystnad i hela

naturen. Klockan i borjade alla buskar att lifvas

af skona, vexlande toner. Det var blåhakesångaren

(Sylvia suecica) som vaknat. Forst klockan 2 vak-

nade goken.

Klockan 9 gick jag upp i fjellet for att skjuta

Skarvryper (fjellripor). Skarv betyder på Dovre

klippa. Skarvripan vistas i en region der Beiula

nana och några krypande Salices våxa; hon går al-

drig ned i bjorkskogen, om ej under kallaste vin-

tern. Hvarje bonde vet att skilja henne från dal-

ripan. Jag skot två och vande fornojd hem; men

var genomvåt af hagelskurarne uppe på fjellet och

kånde mig grufligt forkyld om aftonen når jag lade

mig. Somnen var orolig och afbruten, oaktadt

jag hvilade i en bådd af ejderdun. Men det var

min lycka att jag har hade tråfifat ett fortråffligt

vardfolk. Både den goda, snålla husmodern och

hennes vackra dotter Siri visade sig sårdeles mana

om den sjuke framlingen, som de ibr ofrigt alis

icke kånde.

Dessa bergsboar aro lyckliga menniskor; de

hafva af sin hjord allt hvad de behofva, deras lef-

nadssatt grånsar till det nomadiska. Många laster

som grassera i staderna, i synnerhet i de storre, aro

for dem okånda. Frimodighet, upprigtighet och
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gastfrihet aro hufvuddrac;cn i dcras skaplynne. Det

fortroliga du låter så godt.

På morgonen var jag temligen återståld, och

jag beslot att fortsåtta resan. Afven hår trakterade

den goda vårdinnan med fortråffligt kaffe i vackra

porslinskoppar och med frukost. Då jag var fårdig,

frågade jag gumman hvad jag var skyldig. Det

var svart att formå henne uppgifva något pris, men

jag onskade det, for att hellre få betala litet mer

an hvad som begårdes. Detta skedde, och gumman

syntes fortjust, ej for betalningen, men for mitt vån-

liga uppforande. «Kommer du igen, skall du blifva

hos oss långre», sade hon. »Lykke paa din Reise!»

horde jag från alla munnar, då jag skyndade mig

upp på hasten for att hinna mina saker, som gått

forut på en kårra. Vågen lopp an uppfor, an utfor

ofantligt hoga och stela backar. Solen stod hogt

på himlen, men han bortskymdes dock ofta af ber-

gen. Langa istappar hångde ned for klippvåggarne,

och fjellbåckar stortade ofver nedhångande is i da-

len. Det var ett ståndigt ombyte af kold på hoj-

derna, och hetta i dalarne; det var kånbart for en

sjuk kropp. En fjerdedels mil från Kongsvold, i en

klippa till hoger om vågen, sags en stor jåttegryta,

upp ofver hvilken Var en mindre sådan. Hår såg

man tydligt att de blifvit urhålkadc genom en back.
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som fordom stortat sig ned der. Man far standigt

langs sidan af Driv-elfven i en trang dal, omgifven

af hoga klippor. Rjorken uppnår småningom något

storre hojd och var har mindre forkrympt och knop-

parna mcra svallda. Har såg jag forst bjorktrasten

(Turdus pilaris)^ sedan jag passerat Dovrefjell. Ring-

trasten (Turdus iorquatus) flog ofver allt vid elfven.

Afven sags der stromstaren (Cinclus aquaticus). Snart

borjade furor visa sig bland bjorkarne; långre fram

stod al, hågg och sålj. Från Drtvstuen lopp vågen

allt mer ncdåt. Detta mårktes åfven på de storre

blifna bjorkarne och furorna.

En half mil från Drivstuen ligger en gård

Suter^ den storste, utom skjutsstuerna, som jag sett,

allt sedan jag passerade Dovre kyrka. Hår våxer

korn, fastån ej alla år; men stora hjordar af vacker

boskap betade bredvid vågen.

Riise^ dålig gåstgifvaregård. Har sås både korn

och råg, men det fryser ofta bort. Hår maste jag

åter vanta 5 timmar på min håst. Vågen hårifrån

loper temligen jcmnt nedåt genom småvaxt furu-

skog mot Opdal; men skogen hade cj samma fro-

dighet som i Gudbrandsdalen for sex dagar sedan.

Caltha palustris sågs hår i blomma. Ortolansparfven

(Emberiza hortulana) som foljt mig till Dovre s)'ntes

icke mer. Bergfinken (Fringilla montifringiUa) satt
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parvis i skogen. Har borjar således hans egentliga

fadernehem. Rodstjertsångaren (Svhia. phocnicurus)

samlar nu fjader till sitt bo.

Snobetackta berg ofver allt omkring; vågen kro-

ker sig och går brant uppfor till Anne gastgifvaregård.

Hår nedanfor år foreningspunkten for tre dalar: Drlv-

dakn, Opdalen^ som sedan kallas Sonddalen^ och Orkeda-

len. Vid Anne^ likasom på flera andra stallen hår nor-

danfjells, våxer visserligen korn och ger ibland god

afkastning, men ofta fryser det bort innan det blir

meget. Vid kyrkan ligger ett stort kornmagasin,

der sockenboarne få låna såd — en hårlig inrått-

ning i en trakt som denna.

På Anne blef jag ofver natten. Foljande da-

gen fick jag en skjutskårra utan såte, blott en platt

botten, på hvilken den resande maste sitta med be-

nen bojda under sig, som skråddare sitta på ett

bord. Både jag och mina ressaker foro illa. Fortre-

tad hårofver framkom jag till Stuen ^ der man sades

tillverka kårror. På tillfrågan hvad en kårra med såte

på fjådrar skulle kosta, uppgafs ett pris af 400 rdr

(svenska penningar); dessutom hade man ingen fårdig.

Jag maste antingen sitta med benen under mig på

den platta kårrebottnen, hvilket var omojligt, eller

ock betala for 2 håstar, en for sakerna och en for

att rida på, hvilket senare jag maste finna mig uti.
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Stuen d. 3 Juni. Det ar sondag. Granris ar

strodt på golfvet i stugorna. Folket hogtidskladt.

Karlarnes sondagsrockar aro langa och forsedda med

niycket stora ficklock. Fruntimrcn aro kladda i

Svarta klådestrojor med halfalns langa skort, som

nedhånga på den bredrandiga kjortlen. Håret yf-

vigt och langt, hanger nedåt ryggen. Ett band

bundet kring hufvudet med en bandros ofver pan-

nan. Blå strumpor, laderskor med remmar.

Vågen loper nedåt från Stuen till Sundset ge-

nom skog af mindre bjorkar. En fjerdedels mil

soder om Sundset borjar granskog, hvilken blir tå-

tare, hogre och frodigare langre fram. Jag var

genomblotad af regn, då jag kl. 6 e. m. kom till

Sundset. I en stor stuga sutto ett halft dussin sysslo-

losa karlar. De voro alla resliga, hade stursk upp-

syn, stora nasor och yfvigt hår. Jag fann snart

att deras tankesatt voro lika så grofva som deras

utseende. Jag hade lemnat den hederlige Gudbrands-

dolingen och Dovrefjellsbon. Jag ville bli qvar på

Sundset, emedan jag var våt och det var afton;

men gastgifvaren sade att bud redan var afsandt

efter mina hastar, ehuru jag ej begårt det. Jag frå-

gade om någon ville saga återbud mot drickspen-

ningar; ingen ville det.
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Klockan 9 på aftonen kom min skjuts. Jag

aftågade ridande på den ena hasten; den andra drog

min karra med sakerna. Vågen loper nu nedåt

genom en tat granskog. Midt i skogen kornmo

t\'å karlar fram, och den ene sprang upp i karran.

Jag ropade åt skjutsgossen att halla och beFalde

karlen stiga ned. Han hoppade då ur och blef

efter; men snart kom både han och kamraten i

fullt sprang efter oss, och fattade tag i hvardera

sidan af karran. Åter forsokte den ene kasta sig

upp, och då inga ord hjelpte borjade jag tåga fram

min barometer som i sitt laderfodral hangde vid

min sida. De trodde att det var ett skjutvapen,

och lemnade skyndsamt vagnen, men sokte dock

folja oss. «In mot Trondhjem aro de tjufvar och

skalmar allihops, sade man mig vid Dovre. Och

dessa liknade i sanning nagot ditat. Detta var den

enda gang jag under hela resan hår i Norge haft

något sådant åfventyr.

Vågen hojer sig något for att sedan brant

och djupt sanka sig i en liten dal, kallad Vangs-

graven. Vid nedfarten, der vågen slingrar sig brant

nedåt, har denna dal ett i hog grad idylliskt utse-

ende. Till hoger resa sig lodråta, gråa klippor, i

hvilka granår tagit svindlande fotfåste. Nedanfor, i

den grona dalen, Hgga några prydliga gårdar som
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vittna om valmåga. I dalen frambrusar Orkel-elfven,

ofver hvilken man rest en hog, rodmålad trabro,

sannolikt en af de vackraste broar i Norge. Då

denna ofverfarits hojer sig vågen åter ganska brant

upp mot Birkager. Pa denna hall vaxer bjork

och al; bjorken stod åter har lika gron som jag

såg henne i Gudbrandsdalen. Håggen hade också

oppnat sina blad, och bredvid vågen blommade den

skona, gula violblomman Viola luiea — den forstå

jag sett i år. Dess åsyn gladde mig.

På Birkager passerade jag natten mellan den

3:dje och 4:de Juni. Med hvarje steg marker jag

att jag nårmar mig en stor stad; dess nårvaro ver-

kar alltid ofordelaktigt på allmogen. Oråkneliga be-

hof skapas genom låttheten att tillfredsstålla dem.

Man vill likna stadsbon i allt, åfven i de priser man

såtter på det man lemnar åt resande, och utan att

besinna att man ej kan lemna honom de beqvåm-

ligheter som han har i ståderna. Man har blifvit

van att gora allt mot betalning. Gåstfriheten och

hjertligheten mot fråmmande. hvarigenom Gudbrands-

dalen och Dovre åro så utmårkta, tycktes ej finnas

hårstådes.

Från Birkager red jag. Vågen derifrån lo-

per nu brant uppåt ofvanfor den lilla dalen som

jag i går afton genomfor. Nu var jag åter tem-
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ligen hogt uppe. Snodrifvor lågo ofver allt bland

småskogen, och sno och regn foll ymnigt ned från

molnen, som stroko fram ofver hojderna. V' agen

lopp snart nedåt i Sognedalen^ som syntes temligen

odlad och bebyggd.

Vid Garlien^ en ny gastgifvaregård, en mil från

Birkager, fås, efter uppgift, 8:de, stundom I2:te kor-

net; men utsådet år ej alltid fredadt från att alldeles

bortfrysa. Snoslasket pa hojderna hade i dalarne

fbrvandlat sig till regn, som fortfor hela dagen.

Svarta- och hvita flugsnapparen (Muscicapa atricapillo)

sags. Från Garlien forsokte jag åter den besvårliga

åkningen på den platta kårrebottnen. Regnet oste

ned. Bergstrommar hade skurit stora gropar tvårt

ofver vågen eller nedrullat stockar och klippstycken

och slångt dem ofver vågen, likasom for att hindra

vandraren att komma fram.

Hoff år ett medelmåttigt gåstgifvarstålle. Fort-

farande regn. Ned i dalen far man på en vac-

ker tråbro ofver Sogne-elfven. Hår år skilnaden

mellan Sognedalen och Guldalen. Man far åter

uppfor en hog backe, derefter år vågen långslut-

tande till gåstgifvaregården Sognas. Sogne-elfven,

som man dessforinnan ofverfarit, framrusar med

vildhet, forer stenar och buskar med sig och for-

stor ofta hela åkrar for invånarne och kastar sis:
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sedan i den storre Gul-elfven, som derfor iifven kallas

Stor-elfven. På Sognas hade varit begrafning efter

en 95årig man. Annu gingo bondcrna och tumlade

kring på gården. Jag maste vanta 6 timniar på

min skjuts. Det var 3:dje dag Pingst, hvilken hår

halles helig, likasom fordom i Sverige. Det var ej

nojsamt att vanta så många timmar på skjutsen;

ute kunde jag ej vara, ty det hållregnade, och der-

inne var stugan upptagen af en hel mångd qvinnor.

Hår i Norge år det nåstan alltid fogden som

får båra ansvaret for de oordningar som kunna

finnas på gåstgifvaregårdarne. Om man for gåst-

gifvaren gor någon anmårkning af snart sagdt hvad

slag som helst, så får man till svar att fogden tillåtit

dem det. Om i mil står på taflan, men man maste

betala for i ' ^ mil, så har fogden sagt det. Om
man, såsom jag på Sognas, får vanta 6 timmar på

håstar, (der det år V'^ mil efter dem), i stallet for

2 timmar enligt kongl. forordningen, så år det

alltid fogden som bemyndigat dem att droja de 6

timmarne. leke något annat land lår, efter hvad

en norrman sagt mig, hafva så många vågbetj enter

och så usla vågar och framforallt så usla reskårror

for skjutstagande, som Norge. Vagnar eller res-

kårror med såten finnas icke.
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Storre frågvishet an man traffar hos allmogen

nordanfjells i Norge finnes val ingenstades. Orak-

neliga ganger har jag mast besvara foljande frågor:

hvarifrån ar dur Hvad ar du? Hvad heter dur Hvart

han skall dur Skall du bli der langer Skall du ha

embete der? Såg mig något om stortinget? Hvad

har du der? (min barometer). Hvad gor du der-

med? Ar du landtmåtare? Skall du gora kartor?

Skall du skjuta bjornar och gråben? Ar der fred

eller krig i Sverige? o. s. v.

Från Sognas loper vågen ned åt Gulelfven, der

hon flyter majeståtisk och bred ån mellan vidgade

strander, ån hopklåmd af lodråta klippor — alltid

strid och stark. Vi skulle fara ofver henne på fårja, men

hon var for strid. Vi maste fara '/2 niil for att

komma till en hog tråbro — det modigaste verk i sitt

slag. Der elfven mest sammanklåmmes mellan hoga

och lodråta klippor har man rest en hog, båg-

formig, vacker tråbro. Vågen dit var egen i sitt slag;

knappt tecken till banad våg. Med forsigtighet

kommo vi dock fram, och sedermera upp till Foss^ dit

jag genomblotad anlånde kl. 8 på eftermiddagen.

Leirs gåstgifvaregård den 5 Juni. Regnet hade

upphort, molnen forsvunnit och klar stod solen på

himlen då jag lemnade Foss och reste nordvest

nedåt langs åt den breda Gul-elfven. Glådje och
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lif utbredde sig ofver hela naturen. Dalen ar bred;

på dess sluttningar visa sig ofta gårdar, mellan hvilka

ligga vål odlade och besådda åkrar. Anda upp

mellan bergens kullar framtittar hår och der en

gård. På sluttningarne stå skog af gran. Flora

har vaknat; hon har rcdan utbredt sin grona duk

ofver fålten och prydt honom med blommor af flere

farger. Hvilken kontrast till fjellen, der allt var vinter!

Vågen från Leir loper langs åt den breda skona

dalen, i hvars midt Gul-elfven framrusar, upprord

och grå af den jord, hon skoflat från de kringlig-

gande fålten. Hon åter kring sig åt alla hall, der

ej hårda stenklippor ligga henne i vågen. Då hon

under vårens starkaste vattenflode utåtit backarne

(så kallas i Norge åfven de hogsta berg, då de ej

bestå af fast sten), forlora dessa sitt fotfåste och

nedrasa med hus, tråd, åkrar — allt hvad som fin-

nes på dem — i elfven, och en lodråt Vagg står

qvar for att kanske en annan gang ån mer fratas

och nedstorta. Så forstores månget bordigt falt,

så drånkes oformodadt månget lif, så utarmas i ett

ogonblick mangen vålmående familj.

Hår rusade en bergstrøm fradgande ofver vå-

gen och hade skurit djupa gropar deri. Vatt-

net steg upp i kårran. Det var ej mojligt att åka

derofver; man maste staka sig fram på smala trån^
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som blifvit kastade derofver, men det var ett intet

mot hvad som kom. Fram mot MelJnms hojde sig

till hoger ofver floden Hofstad-backarjia^ hoga åsar,

sakert ofver tusen fot. Uppåt sidan af dem loper

vågen. (Slottet^ Hofstadgården m, fl. synas vara gamla

markvardiga namn i den på sagner så rika Guldalen).

Två karlar, tillsatta af vågmåstaren, kommo for

att hjelpa oss ofver, t}' berget hade forliden natt

så nedrasat, att åfven en del af vågen foljt med

ned i elfven. En lodråt vagg stod vid sidan af

oss under fetterna och djupt ur afgrunden hordes

elfven brusa fram. Det skulle ej ha varit mojligt

att, utan att nedstorta, från vågens sida skada ned

i djupet. Breda remnor hade denna formiddag upp-

kommit langs åt vågen, som hotade hvarje ogonblick

att storta ned — och till hoger ofver vågen hångde

gråstorfvan, drypande af vatten; jorden derunder

var nedrasad. Om vandraren råddades från fall i

afgrunden, hotades han dock att begrafvas under jord,

stenar, tråd och grus uppifrån. Vi kommo lyckligt

fram; och forst då jag nedifrån såg på hvilken

afgrundsbrant jag vandrat, och huru jag haft ofver

hufvudet krossande tyngder, blef jag underlig till

mods. Dessa talrika bergskred under denna vår

komma af den ovanligt stora mångd af sno som

fallit under vintern. Vid Sognas bortfordes for två
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dagar sedan en stor tråbro, och i forrå \'eckan

gjordes skada på ett jernbruk. Afven nåra Trond-

hjem, vid Tiller, sages en kyrka ha alldeles for-

svunnit. Floras barn hade afven har vaknat och

blickade på oss från den grona marken, och fjari-

larna lekte i solskenet.

Melhmis gastgifvaregård fann jag vara ett for-

traffligt stalle. Harifrån har man blott 2 mil till

Trondhjem. Jag uppsteg på den hoga kullen som

ligger oster om kyrkan och prestgården, och som

år bevLixen med unga bjorkar och alar. Hår år

en hårlig utsigt. INIidt i den vida dalen slingrar

sig fram den breda, blånkande elfven; kring dalen

hoja sig bergsryggar, hvilka hår och der ånnu åro

snoflammiga. I oster om mig nedrusar en fradgande

bergstrom. Bjorken, alen, arren, stå redan grona.

Håggens blomsterhången hånga bland bladen och

borja redan oppnå sig. Marken år ofver allt gron;

den gula violblomman och den hvita anemonen,

Alchemilla vidf^aris och Rauiinculus acris^ pryda redan

ångarna med sina blommor.

Från Melhuus går vågen temligen jemn. Dalen

utvidgar sig och år bevuxen med småskog af al

och gran "/^ mil till Ousi^ som år en dålig gast-

gifvaregård och der jag, enligt vana, fick vanta

lange på min skjuts. Andtligen kom denna; fården
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fortsattes och den 5 Juni klockan half 1 1 på af-

tonen anlande jag till Trondhjem.

Trondhjem. Jag hade redan forkylt mig under

resan och framkommen till det hotell som man an-

visat mig såsom det basta i staden, inlogerades jag

i ett nyskuradt, ånnu helt vått rum. Jag foll i en

håftig feber och maste halla mig inne två dagar.

Från Excellensen Grefve v. Engestrom hade

jag medfbrt bref till Etatsrådet Knudsen. Han be-

sokte mig och bjod mig till sig den 8 på aftonen.

Der voro åtskilliga gaster. Det var ett elegant hus,

der allt tillgick i engelsk stil, och i societeten der

horde man talas lika mycket engelska som norska.

Foljande dagen var jag bjuden till Biskop Bugges,

der jag tillbringade en glad och angenåm afton.

Trondhjem år en formogen handelsstad som

drifver handel med koppar, fisk och tråvaror. Nid-

elfven år segelbar upp i staden, och langs sidan

af elfven ligga packhus med ena gafveln mot elf-

ven. Nåstan alla husen i Trondhjem åro tråhus,

hvilket jag finner besynnerligt, då man har så god

tillgång på sten; alla husen åro vål byggda och

merendels målade.

Herr Lysholm har hår inråttat en fårgfabrik,

en anstalt for att bereda farger af stenmossor, och

v. Buch omtalar att en mångd stenmossor årligen
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utgå från Kristiansand till England, Jag minnes

att i min barndom forstode bondhustrurna i Skåne

att farga med stenmossor. Nu ar detta val bort-

lagdt, men måhanda det kunde bli en ej obetydlig

industri for fattigt folk i Sverige, liksom v. Buch

sager det år for bonderna i Opdalen, att samla

stenmossor och utsånda till England.

I sållskap med en ung hygglig man, Pastor

Arentz, besokte jag H:r Krogh, residerande kaplan

vid Domkyrkan; han skulle just då i kyrkan for

en vigselfbrråttning, hvarfor vi gingo med honom dit.

Denna S:t Olofs kyrka, till hvilken fordom

många till och med från langt aflagsna stallen valfår-

dade, år annu ett stort och ansenligt tempel, byggdt

i gotisk stil, men har flera ganger lidit forfarligt

vald, åtskilliga ganger af eldsvådor, senast 1719,

och dessutom af fiendtliga plundringar, och det gor

mig ondt att saga att det varit Svenskar som plun-

drat henne. Genom det fbrhållande som nu eger

rum mellan Sverige och Norge kunna, lyckligt for

bada, dylika plundringar hvarken från ena eller

andra sidan forekomma. Trondhjems domk\Tka år

byggd af tåljsten (Klæbesteen), som finnes i hela

berg ej langt derifrån och hvilken ar så beskaffad

att den latt låter bearbeta sig till prydnader och

skulpturverk. Kyrkan ar byggd i form af Kristi kors,
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hvars langsta del (stolpe), som utgor hufvudkyr-

kan, i vester ar helt och hallet af Ijungeld ned-

brand, så att endast murarne stå qvar. På den

ena sidan stå ånnu, i nischer, några af de tolf

Apostlarne i sten uthuggna, men de hafva blifvit

illa medfarna, och de fiesta åro utan hufvud. I nord-

ostra delen af korset år S:t Clemens kyrka; den

år den åldsta delen af domkyrkan och blef byggd

i ii:te seklet. Den ligger liksom en liten kyrka for

sig sjelf, skild från det ofriga. Ostra delen af korset

utgor nu hogkoret. Jag gick ditin och fann mig helt

ofverraskad: redan troskeln var af hvit grofkornig

marmor; åfven funnos pelare af dylik marmor, och

listor af samma sten sutto ånnu qvar vid sidan af

dorren, men några voro utbytta mot trå. Golfvet

var mosaik af svart och hvit marmor. Framfor al-

taret står en pelareport; pelare och bågar åro af tålj-

sten och i gammal sirlig stil — men tyvårr ofverstrukna

med kalk; man tyckte formodligen att de sago allt

for gamla och grå ut. Vid bada sidor inuti kyr-

kan finnas låktare i tre etager ofver hvarandra och

med fonster och gardiner. Kyrkans fonster åro myc-

ket hoga, smala och forsedda med talrika små ru-

tor. På murarne sitta epitaphier, på golfvet ligga

likstenar, liksom i Lunds domkyrka. Man omtalar

att uppe i chorets murar skola språkror vara an-
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lagda, genom hvilka munkarne på sin tid bedrefvo

åtskilliga hocus-pocus. — Denna kyrka var fordom

ofantligt rik och praktfull; hon kunde på en dag

genom offer insamla 4 till 5 tusende mark silfver.

Hon prunkade då med 18 hoga torn och spiror,

med en nåstan otalig mångd af storre och mindre

pelare af hvit och svart marmor, eller af blå, gron

och rod sten samt med en mångd bilder och sto-

der, alla på det pråktigaste huggna; men i synnerhet

af det pråktigaste och finaste i sten huggna lofverk,

som menniskohand kan åstadkomma *).

Tått vid domkyrkan år Kongsgården belågen.

Det år en stor massiv, gammaldags byggnad som i

fordna dagar tjenat som residens for Norges ko-

nungar, och hårifrån brukade de kungliga gå genom

det ostra koret in i kyrkan. Stadens Rådhus år

också en storre stenbyggnad af två etager.

Norr om kyrkan ligger en skon byggnad, som

af H:r Thomas Angell år skånkt till en stiftelse for

obemedlade qvinnor af den båttre klassen. Forutom

domkyrkan har Trondhjem ånnu en annan kyrka,

Fruekirken^ som liknar en stor landtkyrka. Staden

har afven en hospitalskyrka.

*) Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge. Afven Jotige.
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Trondhjem har åtskilliga andra vackra bygg-

nader, i synnerhet vid Munkegaden, som ar en bred

rak gata, hvilken stråcker sig från Domk\'rkan ned

mot sjon och ligger ratt emot Munkholmen.

Mimkholmen ar en klippa belagen midt i ga-

pet af Trondhjemsfjorden, strax utanfor hamnen

och inloppet till staden. På denna klippa har man

uppfort en fåstning. Stallet hette i fordna dagar

Nidarholm, var obebodt, och begagnades endast till

afråttsplats. En galge var upprest derstådes och

mangen måktig man har der mast sluta sitt lif. Det

\-ar på Nidarholmens galge som den ryktbare Ha-

gen Hlade Jarls hufvud blef fastspikadt, efter att

han på gården Romuld i Guldalen blifvit dråpt af

en sin trål. — På Nidarholmen blef sedan af Knut

den store i Danmark stiftadt ett Benediktinerklo-

ster; holmen blef alltså numera en bostad for mun-

kar, och namnet ÅUdarhoIm utbyttes i foljd deraf till

Mwikholm *). Sedan klostret genom reformationen

emellertid blifvit upphåfdt, blef Munkholmen jemte

klostrets ofriga tillhorigheter lagt under kronan.

En fåstning blef sedermera der uppford, i hvil-

ken man åfven brukat forvara statsfangar. Det

var hår, på Munkholmen, som den r}-ktbare stats-

®) Bing p. a. st.
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fangen Storkanslcren, Grefve Peder Grififenfeld un-

der en tid af nara 20 år (1680— 1698) satt fangen.

Annu lar man i rummets golftiljor se sparen efter

lians steg.

Vid Munkegade ligger en stor skon byggnad, der

Kongl. Norska Vetenskaps Sallskapet har sin samlings-

sal, sitt bibliothck och sina naturaliesamlingar. Detta

Sållskap stiftades 1760 efter Biskop Gunneri plan

och forslag och blef af konungen stadfastadt 1767.

Bibliotheket ar ganska betydligt; 1781 blef det fdr-

okadt med Schonnings och Rektor Dass' boksam-

lingar, bestående tillsamman af omkring 12,000 band.

Ribliothekarien Konferensrådet Helzen forevisade mig

bibliotheket och naturaliesamlingarne. I yttre rummet

— sållskapets samlingsrum — aro våggarne prydda

med åtskilliga pråktiga oljefårgsportråtter. Har sitta

Tordenskiold, Tycho Brahe m. fl. Afven åtskilliga

portråtter af kongl. personer finnas. Bland portråtterna

af Sållskapets beskyddare faste jag mig i synncrhet

vid den lårde och fortråfiflige Biskop Gunnerus. Det

\ar ett pråktigt ansigte.

Trojidhjem. det fordna Nidaros^ var i fornti-

den ett af de namnkunnigaste stallen i Norden.

Hår voro också Olof den heliges ben forvarade och

till hans helgedom — S:t Olofs kyrka — foreto-

gos, som \\ forut nåmnt, mångfaldiga pilgrimsfår-

9
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der i forntiden. Staden ligger ganska vackert på

en halfb, omgifven af Nidelfven som slingrar sig

deromkring.

Hamnen ar stor och rymlig. Staden har nu

blott 20 skepp. Forr dref han en ansenlig och for-

delaktig handel på Archangel. Sedan blef hahdeln

flyttad från Archangel till Petersburg. Nu handlar

Trondhjem också med Irland och England med tim-

mer och bråder, som dock mest håmtas af Engels-

månnen sjelfva på engelska fartyg. Afven handlar

Trondhjem med koppar från Nordenfjeldske bergver-

ken, samt med rundfisk, rotskår, långor, sill, sej,

tran, qvarnstenar och ejderdun.

I Trondhjem residera Stiftamtman, Biskop och

General for Nordenfjeldske trupperna.

Under de tio dagar jag nu uppehållit mig i

Trondhjem — mest for helsans återvinnande — har

jag haft nojet blifva inbjuden i flere sållskapskret-

sar. Umgångestonen hår år olik den i Kristiania och

bår en engelsk prågel. I framstå rummet galler detta

de mest framstående grosshandlarehusen, der nåstan

aldrig annat ån engelska talas af de yngre mannen.

Kan man med skål saga att Kristiania ånnu i8i6

år danskt och Bergen tyskt, så torde man kunna

med lika fullt skål saga att Trondhjem år engelskt.
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I dag, den i/tde, foretog jag i sållskap med

Pastor Arentz en promenad till Leer(Leir)-foss, bela-

gen en half mil soder om Trondhjem. Trakterna

kring staden aro vackra. Kullarne aro prydda med

småskog, och vid sidorna ligga skona landtgårdar

som tillhora Trondhjemsboar.

Leerfossen ar det storsta Vattenfall jag hit-

intills under min resa sett. Nidelfven våltrar sig

ned mellan klippor, som midt i fossen stå fram i

dagen; der nere uppstiger ståndigt en hvit rok hogt

i luften, och marken darrar under ens fotter. Det år

ett storartadt skont skådespel. En half mil der

ofvanfbr år det bekanta Tiller^ der floden under

vårtiden hade på ena sidan undergråft marken, så

att ett jordskred skedde, hvarvid en kyrka nedstor-

tade. JNIan såg denna under fallet, jemte jorden,

storta med spiran nedåtvånd i elfven, som deraf

blef alldeles fylld och for en kortare tid afstannade

vattenfallet i sitt lopp, tills floden hunnit bryta sig

igenom den nedstortade jordmassan. Då vi stodo

der, kom bland annat ett blåmåladt brådstycke fly-

tande på vattnet; det hade utan tvifvel tillhort

kyrkan.

Som en egendomlig håndelse beråttas, att på

en fodelsedag hade man på en pelare vid vatten-

fallet skrifvit, jemte ett par namn, en onskan om
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lycka och framgang, och dervid tillagt: «For stand-

ser Leeren i sit Fald, End disse Navn forglem-

mes skal». Leeren «standsede» emellertid verkligen

i sitt fall forliden Mars månad, efter jordskredet

vid Tiller.



III.

7RÅN TRONDHJEM TILL BODO.

ÅTERRESAN.

(AJen 1 8 Juni lemnade jag Trondhjcm och fortsatte

resan mot Norden.

Sedan man vid afresan från Trondhjem passe-

rat bron ofver Nidelfven, kommer man i forstaden,

som liknar en liten stad for sig sjelf, bebodd af

handlande och handtverkare. Husen aro tiickta med

jord, der nu Viola canina och tricolor*stdL i full blomma.

Jag hade till rcssållskap Pastor Arentz, som erbju-

dit sig att gora mig sallskap till Stormoe prestgård

och hvarifrån han vidare ville folja mig till det be-

ryktade Sticklerstad.

Vågen från Haugan till Stormoe prestgård år

på forstå halfmilen god; derefter passerar man en

hog ås, kallad Giving-åsen. Branta, nåstan lodråtta

berg, bevåxta med gran, resa sig på hogra sidan.

Då man passerat Giving-åsen, oppnår sig en skon,
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vidstrackt utsigt ofver Stordalen, som ligger jemn

och lang, bestrodd med gårdar, och der den breda

majestatiska floden utflyter i fjorden. Man fårdas

ofver floden på en farja. Vi gingo ofver på båt,

men våra saker på fårjan, och på eftermiddagen

anlånde vi upp till prestgården, der vi mottogos

vånligt af vårdfolket. I Pastor Heyerdahl fann jag

en sårdeles bildad man och framfor allt skicklig

mineralog.

Stormoe prestgård den 19 Juni. Ett innerligt

skont våder ar det i dag, Efter att på morgonen

tillsammans med husets familj och min reskamrat ha

intagit frukost, begaf jag mig med min bossa ut i

skogen. Senare på formiddagen gick jag ut med

Pastor Heyerdahl for att se de våxter och foglar

som kunde vara egendomliga for denna trakt. Men

jag fann att våxterna voro alla desamma som i

Skåne och likaså foglarne, med undantag af ripan,

af hvilken hår skall finnas både dalripan och fjell-

ripan. Betråffande boskapen så fans hår mest kort-

hornade och brokiga kor. Akerbruket hår drifves

bra, ty Pastor Heyerdahl uppgaf, att denna trakt

kring Trondhjem kan årligen afsåtta mycken spanmål.

Endast under sådana år som 18 12 maste man åta

barkbrod. De stallen i Norge der denna foda ofta

maste tillgripas år Vingen och några andra fjell-
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gårdar. Islandsmossan ar båttre till brod, men hon

vaxer har mycket '' sparsanit. I skogen hade bon-

derna på flera stallen utbredt sina sangklader, som

bestode af ulliga fårskinn och långhåriga getskinn,

hopsydda i aflånga fyrkantiga stycken. De hade

utbredt dem ofver myrstackar — ett artigt satt att

rensa dem for ohyra. Jag såg en ringdufva (Co-

lumba palumbus)^ men kom ej i hall. Hår i nårhe- *

ten ligga flera runda kullar, kallade Kun^shogarfie^

och en tradition fcirtåljer att Harald Hårfager, som

slagit Dalens kung. låtit hår begrafva honom.

På eftermiddagen gick jag åter ut for att jaga;

jag gick till fjorden på den udde som omgifves af

elfven och fjorden, och som kallas Siordalshalsen.

Hår ligga gårdar och fiskarehus och ett bruk. Detta

sistnåmnda tillhor godsegaren Nannestad; der finnes en

tegelugn der 60 å 70,000 tegelsten brannes 3 gan-

ger om året; leran tåges tått vid verket. Afven

finnes ett krukmakeri som sysselsåtter 3 svarfstolar

och hvarest tillverkas ganska natta och prydliga fat,

krukor, urnor och koppar med och utan glasyr.

Leran dertill kopes från bygden. Afsåttningen år

betydlig, isynnerhet till Nordlanden, åfvensom till

Trondhjem. I tegelugnen brannes åfven kalk. Kalk-

sten, svartgrå, brytes i Forbudsbcrget^ ett stycke från

verket.
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Bland de uppgifter jag fick på Stormoe vill

jag namna foljande. Parontradet trifves ej långre

an till Kristiania; dess grans ar ungefår densamma

som Biets. Åpplen mogna annu vid Trondhjem;

plommon hinna der sin fulla storlek, men de mogna

ej utan att laggas i ho. Korsbar mogna, men så

vål dessa som åpplen finnas vackrare och i storre

mångd på Tutero, 2 mil från Trondhjem.

I Vang och Lom, åfvensom vid Tofte vattnar

man sina åkrar och ångar. Man leder vattnet i

små gropar eller trårånnor langt ner från fjellen.

De sistnåmnda rånnorna åro flyttbara. På detta

satt formår man jorden att producera. Man beråttade,

att vid Kungsberg brukar man att båra jordmylla

upp på klippafsatser, och så såd deri.

Den 20 Juni reste vi från Stormoe prestgård

till gåstgifvaregården Forbud. Landet der år temli-

gen jemnt, men '/^ mil derifrån reser sig till hoger

Forbudsberget med en perpendikulår vagg af ofantlig

hojd, och nedfor denna kastar sig en fjellstrom

(Strukelfven) dånande, med hvit fradga. Den branta,

Svarta bergsidan ar glest bevåxt med granår. Fram-

for sig ser man en stilla sjo, djupt ned under fet-

terna. Långre fram har man, till venster, en vik

af hafvet med vackra oar. Ruiner spegla sig i vatt-

net. Man far langs åt en skon dal; till hoger
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ett brant fjell, till venster Vuduberget. Berg och

dal aro bevaxta med skon skog. Nederst i dalen

framslingrar sig en back, beskuggad af arre. Nederst

på fiellsidan frodas granen, i hvars morkare gronska

en mera liflig, af unga bjorkar, ar inblandad. Gra-

nen maste dcruppc vika, och bjorken intager ensam

hela marken; ofverst ar berget nastan nakct. En mil

ar till Vårdalens gåstgifvaregård.

Man passerar langs Klevdalen (namnet hårleder

sig af en gård Kleva). Skogen aftager, och bergen

blifva mindre. I dalen slingrar sig idylliskt en back

genom grona ångar. — Dalen forsvånner, bergen

sanka sig till skoglupna kullar. Hammervatn år en

insjo till venster. Insjo kallas hår «vatn», motsats

till fjord. — Vangs kyrka ses till hoger. Arre och

gran utgora kullarnes och sidornas betåckning. Fjor-

den ter sig hår med underliga inskårningar och oar.

Synkretsen blir allt mer utvidgad, dalarne mindre

djupa, hojderna mer utbredda. Från Hove fortsattes

fården till Tyniis. I Alstahoiig besoktes Prosten Me-

delfart, en bildad prestman.

Skon utsigt ofver fjorden med seglare mellan

dem. Ofver skogrika kullar resa sig blånande berg

och på andra sidan fjorden snobetåckta fjell; fålten

och kullarnes sluttningar åro bestrodda med vackra

gårdar. Levanger^ på andra sidan sjon, presenterar
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sig harifrån som en liten stad vid viken. På de

grona kullarne gå betande far och annan boskap.

Levanger, som icke annu år stad. soker stadsprivi-

legier, men Trondhjems kopmån sages lagga sig

deremot. Hår år dock en samlingsplats for Jemt-

låndningar, som utb\'ta sina varor mot norska. Hår

halles t\'enne marknader om året, i December och

forstå tisdagen i Mars. Jemtlåndningarna afsåtta der

smor, talg m, m. och inkopa salt, sill oeh håstar.

En låttad kommunikation vore for dessa provinser

af stor vigt; ty de behofv^a hvarandra.

Från Levanger fortsattes resan genom det skona

landskapet med idylliska utsigter ofver fjorden, som

gor besynnerliga inskårningar i landet. Vdrdahelfvcn

ofverfors på en fårja. Vid andra stranden ligger

Vdrdalsoreiu som liknar en liten koping eller sna-

rare ett stort fisklåge. Husen vånda gaflarne mot

elfven. Jag forsummade ej att efterfråga Vårdals-

handskar, som v. Buch så hogligen berommer. Jag

fann dem likvål ej finare eller båttre an de som

forfårdigas i Landskrona, men de voro mycket dyra.

Vågen fortsattes ofver åkrar mellan lunder af gran

och skona loftråd.

Då man fårdats ungefår en half mil från Vår-

dalsoren kommer man till det mårkvårdiga Stickkrstad^
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der Olof den helige fann sin dod. Åttehogar resa sig

ånnu strodda ofver faitet; många aro alldeles, andra

till en del utjemnade med marken. En dyster kånsla

intog mig då jag betrådde det stalle, der religions-

nitet skordat så många ofter (år 1030). Det var

kanske den sista stora striden mellan den starka

Odinska andan i Skandinavicn och soderns mildare

religion bland Nordens stråfva klippor. Hår låt

också Barden hora sina starka toner; hår var det

som Thormoder Kolbrunarskald en stilla morgon

uppståmde sin hårliga sang och låt den likt en

dodsbasun Ijuda, for att våcka den sofvande krigs-

håren till striden

:

sDagen år upprunnen,

Hanens vingar dåna,

Tid år for kåmpar

Till striden att gå.

Vaker upp, vraker upp,

Tappre mån,

Alla j adle

Konungatjenare

!

Har den hårdhåndtc

Rolfer, skytten,

Attgode mån

Som aldrig fly;
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Er jag ej vacker till vin,

leke till qvinnoglam,

Upp eder jag vacker

Till hårda bardalekar.:»

Bortom kyrkan kroker sig vågen till hoger

litet uppfbr en backe. Det var har Olof stupade.

Har står hans «Stotte», ett hvitt pyramidformigt

monument med ett jernkors på spetsen. Vid dess

sida har en senare tid satt på en fotstållning en

kort pelare med ett kors, och på sidan en inskrift.

Om aftonen framkommo vi till prosten Brandt,

i Auglen prestgård. Kyrkan hetter Sticklerstad och

bygden år Vårdalen. Foljande dagen fick jag

med mig en gosse och begaf mig ut åt skogen

med min bossa. Vågen togs ofver hoga skogsberg

till Lexilah-vandct; derifrån till en bonde på Lunde,

der jag ville ha en håst for att komma upp på

fjellet. i\Ien håstarne voro i marken och kunde ej

fås hem fore kl. 5, och då hade det blifvit for sent.

Hos bonden blef jag inbjuden att spisa i ett slags

sommarstuga. Hustrun satte fram ost, smor, mjolk,

brånvin och ganska fint. hvitt och godt tunnbrod

af hafre'. På våggarne var garderob. Bland klåd-

ningar voro åfven sådana af sits, och sydda lika

mamsellernas i ståderna; hoga mossor af blommig

sidensars, kantade med flera rander illerskinn; muf-
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far af bjornskinn. De betala bjornskinnen dyrt for

att få dem till muffar eller till fallar for sina rara

slador.

Vid hemgåendet, da jag foljde vågen, såg jag

en vattenådra springa ur klippan ofver vågen, och jag

drack derur utan att veta att det var S:t Olofs kalla.

Vid hemkomsten fick jag besok af fornforskaren

Kapten Klyvver; han gaf mig många intressanta

upplysningar om stallen som jag redan besokt. På

sin kapp hade han en krycka af jern, som funnits

vid ett benrangel bland de Svenskar som fros(^ i hjal

17 1 8 på retråtten till Jemtland.

Foljande dagen (den 22 Juni) låto vi båra våra

saker ned till Lexdals-vandet och der satte vi oss

i båt och rodde ofver till Bolstan (?), der kapten

Klywers far var bosatt och der vi vål undfågnades. Hår

tog jag afsked af Pastor Arentz och Kapten Klywer

och låt af tvenne roddare ro mig langs Lexdals-

vandet till Lan^lie. der General-Major Hjort bodde.

Dagen var odrågligt het. Eljest hårlig resa.

Vattnet stod som en spegel; till hoger hojde sig ett

fjell, och bakom oss reste sig snoflammig och hog, i

blånande gestalt, Hermansnasen, som en jette ofver

de andra fjellen. Vid åndan af sjon seglade vi

under en bro ett stycke upp åt Figga-elfven. Hår

satte vi båten; en af karlarne foljde mig upp till
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General-Majoren, der jag blef vanligt mottagen och

inbjuden att passera natten.

Foljande dagen (Midsommarsafton) kl. 7 f. m.

begaf jag mig åt fjellet Tufset Tuven. Jag hade

två drangar med mig. I granskogen hordes sång-

trasten, som har kallas Natvuku (d. å. Nattvaka);

afven hordes eller sags har rodvingetrasten ; berg-

finken {Fringilla montifringilld) skarrade. Bofinken

(Fringilla cælebs)., tradgårdssångaren (Sylvia horiensis).^

gulbrostade sångaren (Sylvia hippoldis) funnos i myrar

bevaxta med bjork. Lofsångaren (Sylvia irochilus)

och en annan fogel, hvars sang var mig okand, satt

hogst upp i grantopparne och var mycket radd.

Långre upp i granskogen, på sidan af fjellet, tråf-

fades en familj af lafskrikan (Corvus infaustus)., som

hår kallas Reudtjuxa och skall finnas i mångd. Hon

hade redan sina ungar ute och matade dem, 6 å

7 stycken. Var ej serdeles rådd. Tva af dem sko-

tos. Litet ofver det stalle der de påtråffades, upp-

horde granen att våxa och furen borjade, dock ej

med stora eller frodiga tråd, Snodrifvor ligga ånnu

både på denna region och derofver, men på de

fiesta stallen har snon nyligen gått bort, och der

ha Vaccinium myrtillus.^ Betula alba och Betula naua

ånnu icke lof. Grånsen mellan granens och furens

region beståmdes med barometern. Detta fjell kallas



— 143 —

Bilsta Vola. (Vol betyder har detsamma som Kjdl i

Opdalen, och Knopp eller Klimp ar har det samma

som Kamp derstades). Då jag lossade forstå skottet

på Corvits infaustiis^ flog en dalriphanne upp med

sitt vanliga racklande låte. Denna ripart går såle-

des stundom ned i granens region; ty detta var i

stora granskogen.

Vi stego hogre upp: furen upphorde, Beiula

alba stod i mindre tråd och buskar. Snodrifvor lågo

i fordjupningarne. Empetnim nigrian^ Vaccinitim myr-

tillus och uliginosum stodo ånnu våxande. Snart blefvo

de lagre. Renmossa i mångd, åfvensom Islandsmossa

och andra Lichener på de rundslitna kullarne. Azalea

procumbeits utbredde sig snart som ett gront tåcke

med invirkade roda små blommor ofver hela faitet.

Arbutus Uva ursi hade hårstådes redan bår. Vi foljde

den nakna fjellåsen åt soder; kullar reste sig hår

och der och på alla stodo sistnåmnda våxter. Vi

sokte den hogsta kullen. På några tråffades Arbu-

tus Uva ursi i blom.ma, och på de hogre Diapc/isia lap-

ponica. Den hogsta kullen på detta fjell kallas

Selli Vola.

Hår ligger en stor sten ofverst på fjellet. Han

år nåstan fyrkantig och omkring fyra alnar på hvar

sida. Hårifrån har man en mycket vidstråckt ut-

sigt. Hår står jag liksom på en klippa i ett af
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stormar upprordt haf, hvars aflagsna vågor synas

svepta i blånande tocken (solrok) och skummande

af hvit fradf^a (snodrifvor). Denna utsigt visar sig

åt alla sidor. At norr och vester drager sig en

lang stracka på tvenne mils afstånd langs åt Beit-

stadfjorden; snon skiner der ånnu. At oster' resa

sig Mokke-fjellen med sno, åt soder synas några

hoga isolerade toppfjell («klimpar»), åt sydost synes

Hervola mera utbredd. Fjorden och Lexdalsvandet

synes också. Man har hårifrån åfven en vidstråckt

utsigt ofver Vårdalen.

Fjellet var betåckt med Lichener^ mellan hvilka

de grona tufvorna af Diapensia lapponica med sina

hvita blommor gjorde ett skont afbrott. Afven Azalea

procumbens^ Betitla nana^ Islands-mossa m. fl. Multe-

bårsbusken med sina stora, hvita blommor finnes of-

ver allt i mångd, isynnerhet i fjellmyrarna. En

fjellripehanne sags. Hunden skråmde honom, derfor

blef han ej skjuten. Fjellripan går således ned till

bjorken, och något derunder. Dalripan går också

dit upp; således litet hvar i den andres region. Om
grånsen mellan dessa regioner beståmdt kunde dra-

gas, maste den ligga der bjorken upphor. — Ofverst

uppe sags Anthus prate/isis; han har bo i fjellmy-

rarna. Goken hores och Sy/v/a trochilus sjunger i

buskarne under fjelltoppen. I myrar strax under
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hogsta toppen såg jag Rana tcrnporaria^ som således

har en mycket vidstrackt region for sin tillvaro.

Nedkommen i skogen horde jag åter den obe-

kanta fogelsången och onskade innerligt att kunna

komma åt att skjuta fogeln, helst jag var ofvertygad

att han var en for Skandinaviens fauna hittills okand

fogelart. Andtligen lyckades det mig att skjuta

honom från en hog grantopp, men han forekom mig

då så lik Sylvia irochihis. att jag nastan tviflade på

att jag skjutit just den, som jag hort sjunga med

for mig så okanda toner. Ett nytt forsok maste

derfor goras innan jag blef forvissad.

Bly sages vara funnet i berget Glupen vid si-

dan af Djurdalen, en saterboning i Sticklerstads soc-

ken. Finne-Lappar som bo der skola veta stallet,

men vilja ej uppgifva det.

Man berattar att en stor mangd ovanligt små

Todder (tjadrar) fore vintcrn nedkommit från fjellen,

afvensom Orrar. Man tror att de kommit ofver

Ryssland från Siberien. Det skall afven ha handt

forr, men sållan.

På Langlie hos General-Major Hjort blef jag

med innerlig vanlighet inbjuden att stanna och blef

der i två dagar. General-Majorcn ar en man af

75 år, som har tjenat kronan mer an ett halft år-

hundrade. Han har nu afsked med bibehållande af
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sin lon som pension. Den gamle syntes mig vara

en rigtig hedersman, och hela familjen innerligt vål-

villig och snall. Den valvålja de visade den van-

drande framlingen skall han alltid ha i tacksamt

minne.

Jag hade varit på fjellet och var om aftenen

m}xket trott. Det var midsommarsafion. Eldar upp-

tandes af allmogen på alla kullar, och skott lossades

med små kanoner, gjorda af gamla afkortade boss-

pipor. En stang restes, på hvars ånda var satt

en tjartunna; hon antåndes och brann tills hon all-

deles nedbrunnit. Man dansade på flera stallen,

men inom hus. Man har också for sed den aftonen,

att gå till sina bekanta i smyg och lagga något,

for att visa att man varit der utan att blifva sedd.

Foljande dagen, midsommardagen, var allt tyst.

Ingen fick jag att folja med mig; alla drångar voro

borta och dansade. Jag gick ut med min bossa for

att om mojligt få se den okånde sångaren. Med hvil-

ken ifver han soktes kan jag ej beskrifva. Jag fick

hora hans låte i skogen och jag rusade in bland

tråden med bossan; flera ganger nårmade jag mig,

men han var for rådd. Andtligen skot jag på myc-

ket langt hall i trådtoppen. Fogeln foll och till

min stora glådje var det samma fogelart, som jag två

dagar forut skjutit. Alltså var intet tvifvel mer att
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det var dcnna fogel, som hadc det ovanliga latet och

som jag sokt. Det var gransångaren (Sylvia abicthui).

Foljande dagen fortsatte jag resan till Steenkicr;

vågen togs genom skog på obanade vågar till håst.

Steenkier år en upplagsplats; der bor en enda kop-

man, samt åtskilliga strandsittare som ha båtar i hvilka

de ro personer och saker mot betalning. Jag blef

satt ofver elfven på fårja och fick derifrån kårra

med såte — hogst ovanligt!

Landet antager nu mera en skårgårdsnatur,

men i myckct hogre stil an Bohuslån. Bergen bli

hogre, rundslipade, glest granbevåxta. Naturen sy-

nes i Norden hafva beståmdare anvisat hvarje våxt

och djur sin plats, ån i sodern. I dalarne våxer

granen ett styckc upp åt klippsidorna; der hon slu-

tar vidtager furan och ofver denna ser man endast

bjork — så år forhållandet ofver allt.

På Steenkier sås råg af tvenne slag samt hvete,

korn, hafre och arter. Afkastningen i vanliga år

6—Sfallt af kornet och 12 af ragen. I elfven går

lax ånda upp till Grams fiskanlåggning, hvilken hin-

drar honom att gå långre. Man fiskar med not.

Denna barkar man i vatten, hvari bark af gran

och Betida iticana år kokad till lut. Garnet blir

deraf starkare och ses ej så lått af fisken i vattnet.
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Haltoug^ en mil från Steenkier^ befans vara ett

uselt stalle. Snoåsen-fjellet syntes derifrån i oster,

blått och snobetackt. Till Hjellen framkom jag kl.

1 1 på aftonen. Jag hade passerat granskogar och

vikar af fjordar, vid hvilka sistnåmnda sågos ånder

af flera slag. Afven storspofven {Scolopax arquata^

storre strandpiparen (Charadrius hiaticula) och glutt-

snåppan (Scolopax glottis) sutto ej rådda vid stranden.

Om natten låg jag i ejderdunsbådd. Sådana be-

gagnas allmånt hår; jag nalkas nu denna fogels

egentliga hem.

Årgård den 26 Juni. Från Hjellen antager lan-

det an mer skårgårdsnatur : klipporna mera rundade,

glest skogbevåxta, ofverst nakna. I dalarne, der

vågen framgår, finnes granskog. I denna vistas

bjorktrasten (Turdus pilaris) i stor mångd med sina

flygvåxta ungar. Bergfinken (Frifigilla moniifringilla)

skrånar från grantopparne. Alla arter af svalor,

ringårlan (Motacilla alba)^ stensqvåttan (Saxicola oenan-

the)^ hvithakade busksqvåttan (Saxicola rubeira) synas

ånda till Årgård. Vid Argård fryser kornet ofta

bort; det år en rigtig fjellbygd.

Bilden^ god gåstgifvaregård, ligger på en hog

backe bredvid kyrkan, hvilken liten, af bråder och

rodfårgad, liknar de andra kyrkorna i norra Norge.

Gudstjenst halles på många stallen blott en gang i
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månaden. Vågen ar sådan, att man ofta soker ho-

nom, då man befinner sig midt på honom. Fol-

ket år i allmånhet hogvåxt och resligt, med rask

uppsyn och hårdt uttal.

Vid denna sidan om Steenkicr har man blott

fem års tid haft vagnar; forr red man, t\' man hade

inga banade korvågar. I Norge finnes ånnu ingen

fyrhjulig vagn, utom de s. k. kareterna i ståderna.

Man anser det vara så omojligt att begagna fyra

hjul, att niir man transporterar timmer och dylikt,

som ovilkorligen fordrar mer understod an en axcl,

så såtter man en liten slada med två medar fram-

til!, på det stalle der hjulaxeln skulle vara.

Asnås glasbruk. Detta står stilla denna sommar

af brist på piplera (Pfeifenthon), eldfast lera till for-

merna; denna maste kopas från Holland for i Rb.

mark skålpundet. Har då ej Norge eldfast lera?

Verket tillhor Hrr Fogelsång i Trondhjem och Schil-

lians i Seierstad. Hr Carlsson, som forestår verket

eger en sjettedel deri. Han år en duglig och verk-

sam man och har infort många forbåttringar och

egna uppfinningar vid glasbruket. Rland annat har

han uppfunnit att nyttja brand tang i stallet for

pottaska, som hår ej kunde fås. Derigenom har

han besparat bruket årligen en betydlig summa.

Han hade forut anlagt ett glasbruk i Sorvig, men
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medel saknades att fortsatta. Understod begardes

af danska regeringen, men erholls icke. Asnas glas-

bruk ar det enda nordanfjells, som forser hela norra

delen af landet med denna oumbarliga vara.

På eftermiddagen den 27:de vandrade vi upp

på det fjell som ligger vester om glasbruket. Detta

fjell kallas Jcegiheia. Heia, Hei betyder hår fjeli^

och benåmningen Jæs^i (jakt) har det fått af ett kum-

mel på dess topp, hvilket består af en mycket stor

sten, till formen lik en jakt, som medelst små un-

derliggare år hojd från klippan. Det var en varm

dag. Uppgången i hogsta grad besvarlig. Granen

borjar nedifrån och stiger upp åt fjellets sidor. Der

den upphor vidtaga furorna. Dessa furor åro alla

toppforna och åfven grenarne till en stor del torra.

Det ar en underlig syn^ då man stiger hogre, och

ser ofver hela fureskogen alla grenar vånda från

nordan, och alla trad pa norra sidan gråa och nakna.

Det år i en mera flack region -— en afsats mellan

uppstigande hojder — som furan intar plats. Der

fjellet borjar åter brant uppstiga upphor densamma.

Der fjellet år brantare våxa endast bjorkbuskar;

men i smådalarne, i skygd for nordan, våxer granen

ånnu mycket hogre upp. Det år således ej hojden,

men nordanvinden, som hindrar den att gå frodig

ånda upp. Har var vid fjcllstrommen en djupare
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dal och strax visade sig hoga, frodiga granår i

skygd for nordan. Jag vandrade ofver stora sno-

drifvor, hvarmed dalarne mellan bergets upphojnin-

gar fyllas. Bcsynnerligt for en skåning att i slutet

af Juni vandra ofver snofålt!

På fjellets hogsta topp, vid den så kallade

Jægta^ våxte Diapeusia lapponica. En skarp nordan-

vind stormade håruppe. Man ser hårifrån fjell på

alla sidor om sig, men blott de snoglånsande top-

parne, ej de skogbevåxta dalarne. Det hogsta fjell

som ses hårifrån år Heilhorns-fjellet.

På Såtersfjellet i Hardanger skall man ha fun-

nit skelettet af ett ovanligt stort djur. Bonderna

tro att det år af en hval. Jag ångrar att jag ej

reste dit och såg det. Det skall ligga vid en myr

på hogra sidan af fjellet. Återigen ett bevis for att

landet hojt sig på denna breddgrad.

Vi rodde langs vestra stranden af Lyngenfjorden.

Skogen går ånda ned till vattenytan. En mångd

yngre furor sågos huggna och afskalade; det var

under det hårda året i8i2, som denna bark nytt-

jades till brod. Namsen-elfven kommer från fjellen

i oster och har sitt utlopp i åndan af Lyngenfjorden,

der den bildar Xamsenfjorden. Till venster loper

en arm deraf ut i hafvet; denna omsluter ena sidan
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sidan af Oiieron^ på hvilken Sorvig ligger. Har

skall finnas en stor mangd hjortar.

Skargårdsnaturen utvecklar sig allt mera. Klip-

porna mera kala och rundade, endast flåcktals och

glest skuggade af gran och fur. På alla jemna

platser vid sidan af fjordvikarne ar marken skont

gron, och kojor Ugga der i skygd for vinden. De åro

val blott usla kojor, men de hysa anda menniskor

och som skola der finna sin foda. Vid ett dylikt

litet hus, vid en vik. byggas fartyg. En gård seg-

lade vi forbi, som ar beromd for sin bordighet;

också stodo korn och råg der mera frodigt och langre

drifvet an jag forut sett det på denna breddgrad.

Der fodas tvenne hushåll.

Langre fram mot Sorvig låg en liten koja — ar-

modets afbild. Vid denna en gron torfva, på landet

en uppdragen ekstock; på en stang hangde till tork-

ning furbark, ett par getter betade på klippan —
nu hade jag sett husets alla tillgångar.

Vi lade i land vid Sorvig. Det ligger inne i

en vik mellan klippor. Rodfårgade tråhus med te-

geltak. Har har varit ett glasbruk, men det år nu

nedlagdt. Aker finnes ej. Litet bortom Sorvig

ligger ett mindre skår tått vid stranden; det kallas

Kaptens-skåret. En gammal man sager att i hans

barndom syntes detta skår endast under den star-
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kaste ebb; nu^ då vi seglade der forbi, var det half

flod, och skaret stod likval hogt ofver vattnet. Så-

ledes hojer sig landet ånnu småningom. Sedan vi

passerat Sorsund kommo vi till Lano (Lovon), der vi

stego i land for att skjuta fogel.

Vattenspeglen står hvit och jemn; solen speg-

lar sig annu deri (kl. lo e. ni.). Detta aftonlugn

hade båtfolket lorutsagt. Hvarje afton då himlen

år klar lagger sig nordanstormen. Ebb och flod

åro hår mycket reguliera. V^id nymåne år hår flod

klockan 12 natt och dag. Med månens tilltagande

framskrider tiden for floden, en timma hv^arje dygn.

Klockan 1 1 på aftonen kommo vi till Seierstad^ der

vi togo in hos Proprietår Schillians, som mottager

de resande som besoka stallet. Hår uppe finnas inga

gåstgifvaregårdar der man får betala for sig. Med

Seierstad begynner det slags norsk gåstvånlighet,

att man helsas som vålkommen gast och blir be-

handlad som sådan, hvar man kommer. Afven Hr

Schillians omtalade hvalskelettet på fjellet. Ktt stycke

af berget hade nedstortat, hvarvid skelcttet kom

i dagen. Hr Schillians, som handlat mjxket med

skinn, forsåkrade att hår finnas, utom roda råfvar,

afven hvita sådana och blå, samt svarta och hvita

med svarta orspetsar och svansspets. Dessa sista

åro i synnerhet sållsynta. Han har ej sett mer an
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ett par sådana. —
- Har fick jag hagel, och ett nat

till min fiskhåf.

Klockan lo foljande dag tog jag afsked af det

gastfria vardfolket och af Hr Carlsson, hvilka alla

fbljde mig till båten. Jag reste med tre beskedliga

båtkarlar. Snart kommo vi in i det trånga Gylte-

sundet. Halfnakna, gråa klippor stanga utsigten åt

alla sidor. Derifrån kommer man ut i den vid-

stråckta Folde}ifjorden^ der vi lade till vid den lilla

klippiga Jolandson (?) samt vid Fladholm. På begge

stallen var jag uppe och skot fogel. På Bud år

«Aggevår», d. å. ejderfogeln varper der i mångd. På

Oxningen^ midt emot Strand, år åfven en sådan åg-

gevår. I borjan af Maj till och med i borjan af Juni

lagger honan sitt konstlosa nåste, oftast i en hala

på bara stenhållen, nåra vattnet. Baien består af

torra strån eller torr tang. hvarpå honan lagger en

bådd af de kostbara ejderdunen dem hon plockar

från sitt brost och af hvilka hon åfven bildar en

krans kring åggen. Ingen får skjuta på sådana

stallen, der ejderfogeln varper. På Oxningen ynglar

åfven vildgåsen {Anas anser) i mångd. Hår finnes

ej tam gås.

Sillen går om hosten in i fjordarne. I Nam-

senfjorden år ofta mycket godt sillfiske. Det hånder

ej sållan att hvalar folja henne in i fjorden. I Oplo-
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fjorden finnes årligcn godt sillfiske. Jag såg annu

har på holmarne Anthus rupestris^ hvilket var ovåntadt.

Ur Foldern kornmo vi in i ett smalt sund; det

var utfall och vi hade stark strom emot oss. Midt

for Finne bor en gammal lånsman. Jag var uppe

for att dricka. Det var usla kojor och lånsmannen

sjelf såg mycket fattig ut. På stranden stodo en

mångd fiskmåsar af de storsta gråa och smårre hvita

med blå rygg. Jag skot fyra af dem i ett skott. Jag

såg en Catarracta sciia jaga en Sterna^ som sokte

fly med skri. Annu hor jag Sylvia abietina sjunga

i granskogarne, hvilka på fjellens sidor racka ner

till vattenbrynet. Gigantiskt hoga klippor hånga

ofta hotande ut ofver seglarens hufvud.

Till Rflkfl framkom jag kl. lO och erholl der

en liten båt med två roddare. Vinden, som forut

krusade vattnet, hade nu lagt sig. Vågen var spe-

gelklar. Snåckor och andra sjodjur betåckte bott-

nen. Gråsej lekte i vattenytan och hoppade hogt

derofver. Då vi rodt en mil (halfva vågen) lade vi

upj) till en klippa. Der satte jag mig att spisa af

min lilla matsåck. Det har ett eget behag med

sig, detta lif. Hvilket hårligt skådespel, hvarhelst

jag vånde min blick! Hur innerligt lycklig jag kånde

mig hår ute på min klippa, omgifven af den fria

naturen! En Nise (Dclphinus Phocæna) hojde och



- 156-

sankte sig vexelvis med fradga ofver den spegel-

klara ytan. Då han passerat forbi klippan, der jag

satt, vande han om for att oka mitt noje. Det fru-

sade i boljan, då han satte upp nosen; den bågiga

ryggen med dess fena och halfva sidan stodo bara

ofver vattnet. Han jagade småsill. Solen hadé re-

dan «dalat» bakom fjellen, hvilka, hoga, gråa och

hvitflammiga, på alla sidor begrånsade utsigten. Skona

natt! Fria lif! Det enda, jag vill utbedja mig af

himlen, år god helsa, och det enda, jag hoppas af

morgondagen, år sådana nojen och njutningar som

dem jag haft i dag.

Vid sidan af fjorden ligga kojor och åkrar.

Kornet har redan gulnat af den starka torkan; hår

har ej fallit regn på flera veckor.

Klockan 2 på morgenen anlånde jag till Fol-

dcrcid, hvarifrån jag på eftermiddagen fortsatte resan

till Kolbottn, dit jag hade '/i mil. Från Foldereid

red jag och mina saker transporterades på en liten

slåda; sådana brukas åfven om sommaren, oaktadt

ingen sno finnes. Det var ett Eid, vi fårdades ofver.

(Eid år landstråckan mellan tvenne fjordar). Vi gingo

in till en bonde som år bjornskytt. Hos honom

såg jag for forstå gangen en sådan bossa som kallas

Fumskjdft^ formodligen emcdan Finnlapparne n}^ttja

sådana. Låset var helt olika det på våra vanliga
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bossor ocli i"n\"cket enkelt, stocken tjock och kolf-

ven helt kort.

Vid Kolbottn vantade jag lange på båten med

otålighet; jag visste att om den drojde ofver flod-

tiden, vore strommen ganska farlig. Andtligen kom

han; men han var liten och usel och dessutom otat

ofverallt. Emellertid begåfvo vi oss ut. Vinden

blåste mot oss, och boljorna slogo oupphorligt ofver

den lilla båten. Fjorden kroker sig ståndigt, och

utsigten år stångd af nakna, hoga klippor. Efter

en half mils rodd komnio vi till Strdmmen. Klip-

porna draga sig samman, stela och hoga, och lemna

blott qvar passage for den vattenmassa som finnes

inne i den langa och breda fjorden och som vid

hafvets ebb och flod rusar ut och in med en håf-

tighet, att det bildar tvenne lagre forsar. Ofv^er

dessa år det hogst farligt att fårdas, då ebb eller

flod år halfgången; vid hogsta flod och lågsta ebb

står vattnet mest stilla. Då vi kommo var floden

forbi och ebben hade redan borjat. Vattnet rusade

ut med fradgande hvirflar; vi foro ofver dem, och

vår lilla farkost kastades som ett span på vågen.

Vi passerade forbi en stor mångd Lams och Urta

foglar. De voro tått vid båten och ånda icke rådda

— likasom om de vetat, att vi hade nog att gora

med oss sjelfva och voro ur stand att kunna skada dem.
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Heilhornet liknar, från denna sidan, Snohattan på

Dovrefjell; ena sidan synes nedrasad och toppen

hojer sig med flere spetsar. Nisen plojde åter vi-

ken; åter hade vi att kampa mot hoga boljor och

stark vind, då vi skulle fara tvårt ofver den breda

fjorden. Slutligen hunno vi den skuggiga stranden,

som vi foljde. Snart oppnade sig en vik till bo-

ger, och ofvanfor denna låg en ganska vacker rod-

målad gård. Den tillhorde Postmåstare Knoph. Jag

begaf mig dit och blef val mottagen.

Den 2 Juli. Postmåstare Knoph anses vara den

baste landtbrukaren hår på orten. Når han tilltrådde

Terrok odlades der i6 tunnor; nu odlas der loo.

Han år en hogt aktad, innerligt god och allmånt

afliållen man. Det år sållan man får hora en

person så allmånt berommas af hog och låg, som

jag hort honom berommas hår.

I dag for jag i sallskap med Postmåstare

Knoph i båt till Vigestad for att derifrån bestiga

Heilhornsfjellet^ som år det hogsta af alla fjell på

denna bredd, så nåra hafvet. Jag onskade fa någon till

sallskap; ingen bonde hade varit der, ingen resande

heller sade man. For flere år sedan hade några

bonder vågat sig dit; men blott ett stycke, ty de

hade snart blifvit omgifna af en tjock sky. Ned-

gangen år endast mojlig på ena sidan ofver en smal
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kol; denna forlorade de och hollo på att aldrig

komma ner. De hade varit i stor ångest och gjort

loftet, att om de lyckligt kommo hem skulle de

gifva en storre penningsumma till de fattiga. — Om
någon sky uppstiger på himlen, drager detta fjell

honom strax till sig så han omgifver dess topp.

Dessa och liknande berattelser voro nog for att

stadga mitt beslut att bestiga fjellet. Tvenne bon-

der som jag fick att båra en del af mina saker:

skj utvaska, ytterrock, barometer, stoflar, hade forut

endast varit så hogt uppe som skogen råcker, och

det ar som en jemn plan mot den uppstigande

nakna klippan.

Från Vigestad skulle man, sades det, hafva en

half mil till bergets topp. Klockan 12 begåfvo vi

oss åstad. Vågen lopp i borjan temligen jemn ge-

nom skog af gran och bjork; en liten elf lopp

ut i viken; han vadades ofvcr. Snart hojde sig

vågen i granskogen, der marken funnos efter en små-

ningom nedgående «snobreda» som fort samman

stora gråstenar och klippstycken, kastade ofver hvar-

andra. Flera små elfvar passerades. Hettan var

odråglig; det var under den hetaste tiden på dagen.

Vi hvilade vid elfvarna och drucko af deras vatten.

Helt ovåntadt tråffade vi på en ensam finnkoja.

Skogen var forst granskog, sedan furskog och der-
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efter mindre bjorkar af 8— 12 alnars hojd, och ron-

nar som har just nu voro fårdiga att oppnå sina

blommor. Flere snodrifvor hade vi vandrat ofver;

snon var så fast att knappast våra spår syntes,

oaktadt solen nåstan hela dygnet baddade på ho-

nom. Vi stego uppfor den branta, steniga bådden

efter en fjellstrom; derefter ofver en dal full af sno,

under hvilken en elf brusande stortade sig. Lyckligtvis

holl dock denna snobro.

Redan voro vi temligen hogt uppe ofver fjor-

den; men ånnu reste sig Heilhornets topp till en

forfårlig hojd, snoflammig och blånande af solrok.

Hårifrån och upp till spetsen bestod berget af fast

klippa och af en mångd block, strodda derofver på

alla sidor och af ofantlig storlek. De lågo losa,

men deras storlek gjorde det mindre farligt an besvår-

ligt, att på dem stiga uppfor fjellets branta sidor.

Ån maste man krypa på hånder och fotter, an

klåttra och i ormslingringar soka en mojlig våg.

Hettan var odråglig både dernere och under upp-

klåttrandet.

Åndtligen nådde vi en kullrig hojd. Vi gladde

oss och trodde att vi hunnit målet; men vid når-

mare betraktande syntes fjellet resa sig lika hogt

som forut. Hår ville bonderna stanna. Jag klåttrade

vidare och sedan de något besinnat sig kornmo



— i6i —

<je efter. Derpå kornmo vi till en smal kjol, vid

hvars bada sidor voro rysligt djupa brådstortor;

hår år en rånna, hvilken man på håndcr och fot-

tcr maste klattra ofver — den minsta sHntning

med foten och man vore ej mer. De klippstycken, som

lossnade under våra fotter drojde lange innan man

horde den skrall som de åstadkommo då de stotte

mot forstå klippan; derpå hoppade de från klippa

till klippa, slogo flera stycken losa, som foljde med

dem, och alla tillsammans gjorde lange ett rys-

ligt larm.

Ånnu hojde sig hogsta toppen i kullrig gestalt

ett par hundrade steg. Vi fortsatte att stiga uppfor

och lyckades slutligen att hinna hojdcn kl. ';\j 6 e. m.

Bonderna viftade med hattarna under hurrande, då vi

kommit upp. På hojden hade några fjellvandrarc af

uppstaplade småsten rest två monument. En trå-

sticka fans i det ena, med trenne namn och datum

den II Aug. 1793. På andra sidan skref jag ini-

tialbokståfverna till våra namn, samt år och datum

(vi voro 6 personer). Det var en hogtid feir bon-

derna; nu skulle de omtala for sina kamrater att de

varit på Heilhornet. Farhågan for nedstigandet bort-

tog dock något af deras mod. Himlen var molnfri,

men solroken hindrade mig från att njuta af utsig-

tcn i hela dess vidd. Åt norr syntes hafvet; det

II
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stod spegelklart, bestrodt med storre och mindre oar.

Hoga klippor och laga holmar syntes, mellan hvilka

inlopa smala fjordar i underliga krokningar. Fjel-

len synas fran denna hojd alla nakna, gråa och

snoflammiga; jag står har hogt ofver dem alla. I

norr, på omkring 2 mils afstånd, hojer sig Torg-

hatten, som en topp upp ur hafvet. Leko år en

bred och klippig o i vester. Jemsen, en liten

o med tvenne hushåll. Båtar segla dernere och se

ut hårifrån som små leksaksfartyg for pojkar.

Uppe på hojden, afvensom langs at sidorna,

våxte Rauiinculus ,^laciaUs^ Andromeda- hypiioides, Rheum

digynum (pygmeisk), Sihbaldia procumbens (pygmeisk),

Lichen isUndicus^ Lycopodhim selago m. fl. — Under

nedstigandet från den hogsta kullen syntes Diapejisia

lapponica^ Azalea prflcumheiis^ Salix be?'bacéa^ Salix

glai/ca m. fl. Bjorken (Bciula alba) borjade derefter

krypa åt marken och hår våxte åfven Empetnim ni-

grum^ Azalea procmnbens^ Ji"''^^-, Akhemilla alpina m. fl.

Der bjorken reste sig från marken borjade af-

ven ronnen våxa. Hår sj unger goken och lofsån-

garen. Furan borjade derefter, och sist granen. Der

denna borjade som skog, funnos en stor mångd fog-

lar. Bergfinken, bofinken, sångtrasten, rodvingetra-

sten, svarthufvade busksqvattan, jernsparfven, gulbro-
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stade sångaren m. fl. sjongo i denna skog. Vi ned-

kommo till Vigestad kl. lo pa aftonen.

Sedan jag hvilat mig nagot efter den anstran-

gande farden till Mcilhornet, tog jag min bossa fol-

jande morgen och gick ut på jagt. Pa eftermid-

dagen for jag ut i båt for att fiska med min fisk-

håf och fick en ganska rik skord af sjodjur, fiskar

och snåckor.

Dagen derpå (den 4 Juli) radde en forfårlig

hetta. Kl. 12 var tcrmometern 27 V^" i skuggan.

Stark solrok. Akrar och ångar, som gåfvo mycket

hopp, vissna bort; de brånnas. Blommorna falla huf-

vudet, tvina bort och do; bladen hopkrympas som

om eld gått ofver dem. Såden gulnar. — Med min

bossa vandrade jag langs sjøkanten. Jag tog hafs-

våxter, men kom ej i tillfålle att skjuta nagot. Hvad

v, Buch beråttar i sin resa om ornen som tar oxar,

torde vara en fabel. Man har åtminstone hår al-

drig hort något sådant.

På eftermiddagen reste jag med Postmåstare

Knoph norr ut till hans gårdar. Bergen voro skog-

bevåxta; dalen utbredde sig med gårdar och bor-

diga åkerfålt, som visade hvad trakten kunde blifva

om landtmannen kunde formås att med allvar lagga

sig på åkerbruk; men for fiskerierna, hvilka anses

som beqvåmare sysselsåttning, vanvårdas åkerbru-
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ket. Man klagar också allmant har ofver detta

ibrhållande.

Den 7 Juli, på aftonen, seglade vi i en stor

båt for att besoka Tilrums marknad. Vi utgjorde

ett storre sållskap. Med sakta vind seglade vi ut

åt fjorden. Åskmoln korsades af blixten — ett godt

omen for åkerbrukare. Solen nedgick rod insvept

i moln och upprann snart nåstan på samma stalle.

Det var en vacker natt. Vi lade upp till Torget^

en o, på hvilken ett hogt fjell, Torghatten^ år be-

laget. Det har fått sitt namn deraf, att det på

afstånd har utseende af en uppråttstående hatt; ett

ofantligt stort hål går tvårt igenom fjellet. Detta

hål lår vara 15 famnar hogt och 100 famnar langt;

det synes lang våg ut på hafvet.

Stenarten på Torget år grofkornig gneis med

gangar af qvarts, hvari ofta vackra krystaller fore-

komma. Vi seglade vidare och gingo i land vid

Brono prestgård. Prosten Wahlseth var ej hemma.

På eftermiddagen framkommo vi till Tilrum, sedan

vi seglat och rott nåstan ett helt dygn på 6 mil.

Vi kornmo i en djup fjord, i hvilken fartyg och

båtar lågo. Langs stranden år marknadsplatsen, der

en mångd tråbodar åro uppslagna. Hår voro sam-

lade nåcfra hundra bonder från olika trakter. En

hop handlande fora hit sina varor från Trondhjem
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och Bergen; man handlar har i samma bod med

stångjern, luktvattensflaskor, tobak och handskar.

Fogde och prest uppbara hår sina råttigheter af

bonderna.

Jag tråftade hår prosten Wahlseth; lian Icninadc

mig flere upplysningar. Kornet ger, i medeltal, ej

mer ån 6 ganger utsådet; andra uppgåfvo lO. Man

sår korn, hafre, sommar- och vinterråg. Hår fryser

såden nåstan aldrig bort som in i fjordarne. Som-

martorkan tager icke heller hår så starkt. Prosten

W. sade, att vildgåssen hår gora stor skada på så-

den. De plocka upp henne då hon år nysådd. Ej

blott de korn som ligga i dagen tillegna de sig, de

gråfva åfven med nabben. Derefter afbita de brod-

den, och tillsist om hosten, då de gora sin återfård

åt sodern, nedslå de i oråkneliga skaror och ned-

trampa och uppåta såden. Vildgåsen ynglar ej

hår, men långre åt norr på skår och holmar; al-

drig på fasta landet, af fruktan for råfven, som upp-

åter hennes ågg. En del sågas gå gall, och uppe-

hålla sig hår hela sommaren och gora stor skada

på såden.

Några Lappar, som hår kallas Finnar, såg jag

på marknaden. Deras drågt bestod af en hog topp-

mossa af blått klåde med flera langsgående upp-

hojda sommar; en kavaj med en hårdt åtsittande



— i66 —

gordel kring lifvet. Sina penningar forvara de un-

der kavajen i barmen; dessa kunna ej falla langre an

ned till gordeln. Under kavajen som ar blå eller

grå, båres en troja, också af vadmål. De bruka

icke lintyg. Byxorna åro af skinn, ett slags svarta

låderpantalonger. Kångorna bindas utanpå byxorna

ofver smalbenet. Ansigtet platt, brunstekt och kopp-

årrigt på alla dem jag såg. Nåsan platt, kindbenen

utstående, håret brunt till fargen, langt och hån-

gande kring axlarna. Våxten temligen liten; i all-

månhet hjulbenta. Fruntimren åro mindre an karlarne,

med hog toppig hufvudbonad, och en silfverbroderad

gordel kring lifvet. — De voro alla forfårligt fula.

En af Lapparne sokte komma i slagsmål med en

Nordlandsbonde om en ren.

Stenarten i TilrumshaUen (ett hogt berg oster

om gården), år glimmerskiffer med tått sittande storre

och mindre granater. Hår såg jag en mångd fog-

lar. På en kulle tråffade jag en stor flock orrar.

Uppe på berget: rodstjertsångaren, lofsångaren, tråd-

piplårkan m. fl. I bjorkbuskarne vid vattnet sprungo

ripor; gråsiskan med sina flygvåxta ungar holl ett

grufligt qvitter. Horsgoken hordes skråna i luften,

och flera blåhakesångare hojde sina toner. Ring-

trasten år ej sållsynt hår och han fangas i mångd

på Alsteno med bår af Conms suecica och af ronn.

1
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Jag skot åtskilliga af dcssa foglar och med dem

och en rik skord af vaxter atervånde jag fornojd

från min promenad. — Lodde slukas gerna af andra

fiskar och ar derfor fortrafiflig till agn; men for att

den ej skall utrotas, ar den enligt kongl. forordning

numera forbjuden att nyttja till agn i Lofoden.

Från Tilrum reste jag i en stor båt, rodd af

6 man, i sallskap med Fogden Lie, till Tjoto. Un-

der vågen sågos en mångd Cataracta fusca som for-

ibljde måsarne, då de mårkte att dessa fått något

att åta; och de piskade dem så lange till de maste

slappa hvad de hade i nabben, hvilket tjufgods de

då uppfångade innan det hann vattenytan. Torg-

hatten reste sig ånnu hog och pyramidlik; på Ve-

genfjellet hvilade hvita sk}'ar, och den vestra af de

«Sju Systrarna» syntes hafva en val pudrad peruk.

På eftermiddagen anlånde vi till Tjoio^ der vi,

som ofverallt i norra Norge, mottogos med utmårkt

gåstfrihet och enligt gångse sed i Nordlanden forst

vålkomnades med ett glas franskt brånvin. Tjoto år

ett mårkvårdigt stalle från forntiden. Hårifrån var

en af anforarne vid Sticklerstad, Haarech af Tjotta,

af konung Harald Hårfagers slågt. Vid vågen till

gården resa sig tvenne bautastenar. Husen åro af

trå; men hoga och rymliga se de ut som palatser.

Hr Johan Brodtkorb eger nu nåstan hela denna o,
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som fordom varit ett såte for furstar. Hr Brodtkorb

anses vara den rikaste man i Helgeland. Han och

hans fru åro kånda for sin stora vålgorenhet. Ehuru

ofantligt rika åro de utan hogmod, enkla och hu-

mana mot alla.

Som bevis på ons bordighet kan anforås, att

det ej år ovanligt att potatis gifva 30 ganger ut-

sådet. For hvar 3:dje tunna som sattes, skordas 90

å 100 tunnor. Hr Brodtkorb sår 50 tunnor af

korn, hafre, råg och hvete; af råg och hvete fås

12 fallt, af korn 8— 10 fallt. On år ofver en qva-

dratmil. Egaren har många håstar, kor och små-

kreatur. Hår, likasom på ett par andra stallen i

Nordlanden. finnas redan troskmaskiner. — Kullarne

på denna o åro bevåxta med bjorkar och aspar,

ångarne frodiga och åkrarne bordiga.

Vildgåsen gor åfven hår stor skada på åk-

rarne; men sedan såden år uppvåxt kan hon af-

vårjas derigenom att pinnar med garn såttas kring

åkrarne. Gåsen flyger då ej ofver åkern upp i det

uppvåxta stycket; då hon ser garnet fruktar hon

forsåt och går ej dit. Men innan såden upp-

våxt, flyger hon midt in i stycket; då hjelper ej

ofvannåmnda medel. — Varg går aldrig till on och

sållan bjorn. Otter finnes i mångd och gor skada

på fisk, ånder o. s. v. Den afliålles genom stott
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smedsink, som stros kring stallet. Lukten deraf sa-

ges drifva bort honom. Lemmeln (Mus Lcmmiis)

fans har i fjol i stor mangd på våren; afven en

och annan har varit sedd denna sommar. Fiska-

rena mena, att de foras med vinden från fjel-

len genom luften ned i hafvet, der man stundom

ser dem ligga i ofantliga skaror. Andra mena, att

då de fdretaga sina vandringar, drifvas de af en

okuflig naturdrift fram i samma rigtning, ehvad också

moter dem, och då de traffa hafvet begifva de sig

ut deri.

Ingen skog finnes på Tjoto, utan blott litet

småskog af bjork, asp, sålj och ronn. Veden kopes

från Vefsen-fjord. Torf skares på on.

Foljande dagen, på eftermiddagen, seglade vi

till Skcggends^ belaget i mil från Tjoto. I bor-

jan var vadret vackert; vågen låg solig och blank.

Termometern uppsteg till 20". Men hastig foran-

dring intrådde: solen insveptes, boljan upprordes och

båten klyfde fradgande vågor. Storm och regn till-

togo; regnet oste ned, man kunde ej se 100 steg

omkring sig. Snart landade vi dock vid Skeg-

genas, fogdens gård, der vi blefvo mottagna af

vardinnan på nordlandskt gåstfritt satt. Jag hvi-

lade ut på Skeggenås, ofver natten och foljande mor-

gen gick jag med unga Hr Lie att bese Svarthålet^
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ett slags grotta i sidan af fjellet, kring '/^ mil från

Skeggenas.

Vi gingo ofver Hohaugen^ som består af glim-

merskififer med granater, och gangar af ren Inåt

qvarts, forbi biskopsgården. Till hoger, langre fram,

sago vi AhtaJwug kyrka, som ar liten, men vacker och

ibrsedd med spira, som alla kyrkor i Norge. Svart-

hålet ar en skråma i berget. For att komma dit

upp maste vi klifva upp for en tvar brant. En

mangd losa stenar lågo strodda kring oppningen;

från dessa klåttrade man ned genom oppningen i

grottan. Derinne lågo stora stenblock, snodrifvor

och is; frost var på stenvåggarne, och morker rådde

derinne. Långst inne — kanske 200 fot, såg man

åter en Ijus strimma; termometern hade under vå-

gen fallit från 16" till 2". Såkert bade han gått

vida derunder om man hångt honom ifrån sig och

uppehållit sig något derinne. Midt i grottan stotte

jag på kantiga stenar, som jag afslog. Det var

vacker kalksinter.

Halet år belaget på s. o. sidan af Vettefjellet.

Vi bestego detta fjell, på hvars hogsta spets står en

«Vette» (stenros) uppford, som det sades, under krigs-

tiden med England. Hårifrån synes Torghatten,

som en pyramid hoja sig ur hafvet. Många oar och

holmar ses. På det gåstvånliga Skeggenas stannade jag
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till foljande dag, den 13 Juli, då jag reste vidare.

Utkommen på hafvet hade vi en god vind. De

«Sju Systrarnas på Alsteno, till hoger, utgora en

lang, hog och naken bergskedja, på hvilken sju

tinnar eller spetsar i rad hoja sig och hvilka of-

tast åro insvepta i moln. Forbi hoga, nakna klip-

por seglades beståndigt; ingen skog, utan der och

hvar litet bjorkbuskage, tåckte dem.

Donno år en o af fyra mils omkrets. Jag fram-

kom till Donnas kl. 4 och tog in hos Krigsrådet

Coldevin, en rik man i en val byggd gård. Egaren

sår omkring 50 tunnor såd, får 30 fallt af potatis

och 8 fallt af korn; åfven hvete odlas med fordel.

Kornet lider ej af frost på hosten, som man velat

påstå. Att sommaren år mycket varm och Ijus i

Helgeland år ett allmånt bekant forhållande. Hår

våxa krusbår samt roda och svarta vinbår i tråd-

garden. — Soder om gården Glein skall finnas en

graf, i hvilken en konung sages ligga begrafven. En

stor sten, i form af en menniskobild, skall ha fun-

nits der, men år nu nedfallen i hafvet. Afven en

annan hog, kallad Guldhogen, finnes hår; han år

annu icke oppnad och undersokt. På Rodo skola fin-

nas lemningar efter ett mårkvårdigt Thorstempel.

Åskan går ej sållan hår om vintern. Norrsken

ses nåstan alla klara natter flamma upp i roda och
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blåa farger. Meteorer ses ej heller sallan. De fara

genom luften med en forfarlig fart och sonderspringa

med en knall lik åskan. En meteor, kallad drake,

liknar en stang med en rund kula på ena andan;

han far strålande genom luften. Starka jordbåfnin-

gar har man hort 1808, 1815, med flere år. Donno

uppges vara det forstå stalle mot norden, der so-

len ses hela natten vid midsommar.

Krigsrådet Coldevin har ett stort gods. Han

har infort hollandsk boskap; både hår och på Luro

hnnas nu kor af denna race. Åfven har han in-

fort spanska får. Till gården hora 12 husman.

Många gårdar har han bortarrenderat. Når någon

af arrendatorerne dor, eger enkan rått att behålla

arrendet, och efter henne åldste sonen. Endast då

Landdrotten sjelf vill bruka och bebo sin gård, har

han rått att tåga den i besittning; dock forst efter

arrendatorns och hans hustrus dod. Så har lagen

sorjt for allmogens vålstånd i Norge.

Dalripor finnas hår på on i stor mångd; spaka

lopa de omkring i bjorkbuskarne och lata lått skjuta

sio-. De anses af husmodrar hår nåstan som tama

foglar, hvilka de kunna anvånda for hushållet når

de vilja. På flera stallen trifvas aldrig råttor; man

vet ej orsaken, om det år en våxt eller en jordart

som fordrifver dem. Uer år hår en mycket allmån
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och mycket smaklig fiskart. Hvalrossen (Trichecus ros-

marus) fangas har iifven någon gang. — Sjoormen

omtalas som sedd i fjordarne under heta sommar-

dagar; men ingen som jag trafifade hade sjelf sett

honom.

Helgelands allmanna karakter ar: hoga, nakna

klippor, mellan hvilka bordiga dalar, angår och grona

kuUar ej sållan finnas, och till betydlig utstrackning.

De belona rikligen odlaren, men man klagar allmant

ofver brist pa arbetande hander och ofver bondens

lust, att hcllrc idka det makligare fisket an det mo-

dosamma jordbruket. Det senare vore dock nyt-

tigast for landet. Fisket kunde likval måttligt drif-

vas, sager man. Ståndspersonernas satt att odla

jorden verkar långsamt på bonden, som ar konser-

vativ och helst foljer sin faders bruk. All industri

ar forsummad, dock ar handighet och slojdgeni kan-

ske ingenstådes storre an hår.

Den i6 Juli. I går formiddag seglade jag i

sållskap med Krigsrådet Coldevin och hans fru samt

Hr Dass (från Luro) och Hr Dyhr (från Torneå),

på en storre båt in åt Ranenfjorden^ der vi hade

hoga fjell på sidorna. I en bred dal, till venster,

ligga Nåsne prestgård och kyrka, hvartill Donnas

år annex. Sedan vi seglat två mil från Donnas

kommo vi till Strand- der vi lade upp och besokte
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Hr Dass (slågtinge till Hr D. på Luro). Hr Dass

ar kopman; en aldre man. Afven hår mottes man

af gåstfrihet och vånlighet, och fastån fråmling blef

jag hjertligt bemott. Fortroligheten och det glada

skåmtet i dessa sållskapskretsar år utmårkt. Också

åro de fleste beslågtade.

Helgeland synes mig hafva en egen utpråglad

nationalanda. Stor vålmåga råder också bland många

af dess invånare. Sjelfståndighetskånslan, som i så

hog grad tillhor den norska karakteren, visar sig i

Helgeland kanske tydligare ån mångenstådes. Men

man år frikostig, vålvillig och i hog grad gåstvån-

lig. Umgångestonen år okonstlad, glad och hjertlig.

I hela norra Norge saga nåstan alla du till hvar-

andra. Fråmlingen, som en gang besokt dessa trak-

ter, skall alltid med innerlig glådje och tacksamhet

erinra sig de stunder, han der tillbragt.

Hår på kusten finnas hela sommaren beståmda

passadvindar. Från solens nedgang till dess upp-

o-ång- år luften stilla, då himlen år klar. Från so-

lens uppgång till dess middagshojd har man land-

vind (ty solen uppvårmer och fdrtunnar forr luften

ofver hafvet, dit derfor den kallare, tjockare vinden

från landet blåser ut); men vid och efter middagen,

sedan solen hunnit uppvårma jorden och der for-

tanna luften, kommer vinden från hafvet; det kallas
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Havgul. Detta ar temligen regelbundet, så framt

icke moln uppstiga i oster, ty då hindras jorden

från ett uppvårmande, och landvinden varar då ofta

hela dagen. Ebb och flod åro hår också ganska

regelbundna. Vid nymåne år flod kl. 12 natt och

dag; med månens tilltagande framskrider flodtiden

en timma hvarje dygn. Vid Strand besteg jag på

eftermiddagen ett fjell, som ligger ofvan om gården.

Jag återvånde till Strand kl. 9 på aftonen. Denna

dag lemnade mig en rik skord så af foglar, som

våxter och stcnarter.

Dagen efter vår ankomst till Strand begåfvo

vi oss till Hemnås, der Helzen. son af Konferens-

rådet Helzen i Trondhjem, år kyrkoherde. Vi hade

blott två mil dit, men maste tillbringa 10 timmar

på vågen; ty vi hade stark motvind, och strommen

mot oss. Ranenfjorden loper ånnu alltjemt nåstan

i samma rigtning. Nakna fjell folja honom på bada

sidor; snodrifvor ligga flåcktals vid bergskrefvorna,

och strommen nedstortar i fradgande kaskader. Vid

ett stalle kalladt Hi/ideraug. på venstra stranden, ka-

star sig en back mellan klippor. Vid den har legat

en bondgård som for några år sedan blifvit fbrstord

genom en «Snobrede», hvilken rullade ner från fjellet

der ofvanfbr, losref grus och sten och, under sin fart

åt fjorden, sopade bort hus, menniskor och boskap.
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Allt forsvann i en handvandning. Endast en hiist

simmade i land på ett annat stalle af fjorden, annu

bunden vid sin krubba af hvilken han slapade med

sig ett brutet stycke.

Det s}'nes oss rysligt att bo under dylika fjell,

och anda ser man knappt någon slåt, grori flack

under fjellen vid fjordens sida, der det ej finnes en

gård eller en koja; ja, en tilltagsen bonde har till

och med byggt sig ett hus och en liten qvarn

nåstan på samma stalle, der for några år sedan hus

och allt sopades bort af snobreden. Afven stenblock

hånga hotande ofver hans hufvud; han går der trygg.

Något långre fram nedstortar en vild fjellstrom

med hvit rykande fradga, från ett fjell af omkring

2000 fots hojd. Dess perpendikulåra fall ofverst år

flere famnar; en rok uppstiger hårifrån och delar

sig under buller i flere strålar, hvilka mellan de

Svarta, sparsamt granklådda klipporna, hasta att

hvila i fjorden. Af detta stalle har man velat be-

tjena sig for att fanga lax. Den hvita fradgan, utspridd

ofver hallen, formodade man kunde inbilla laxarna att

der var en elf. som med fradga kastade sig i fjorden.

Man hade nu dragit laxgarn hår utanfor. En flock

måsar och tårnor flogo bestållsamma ofver fjorden,

på något afstånd från vår båt, och kastade sig ofta

i vågen. Man forsåkrade mig att ett stim sej gick
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der fram och jagade upp till }'tan insekter, vatten-

kryp och fiskyngel. som de namnde foglarne upp-

fångade. Då man vill fiska sej, tar man noga marke

på måsarnes flygt, som anvisar den. Hr Dyhr om-

taladc att man åf\'en i Westerbotten hade marken

for fisket af måsarnes flygt, och att det var belagdt

med 10 rdrs boter att skjuta en af dessa foglar.

Åfven sillstimmar anvisa de.

Instinkten hos måsen, den afven kråkan liar,

att hoja sig ofvcr en klippa med en storre snåcka

i nabben, for att lata dcnna falla ned och krossas,

såg jag åfven hår.

Bardahon^ bebodd af några bonder, ligger midt

i fjorden; långre fram år Bardahgrdn (gron det samma

som bygd), med grona åkerfålt och flere vackra gar-

dar. Klipporna betåckas af låg granskog. Två mil

från Strand loper fjorden till venster invid en b\'gd,

kallad Utskorpen. Hår bakom hojer sig ett alldeles

snobetåckt fjell.

Om aftontn framkonimo vi till Hemnås prest-

gård, der Helzen, en ung, glad och gåstfri man, år

prest. Kyrkan hår år, som nåstan alla kyrkor i

Norge, en rodmålad korsbyggnad af trå.

Afkastningen af sådesodlingen år i allmånhet

cj så stor hår inne i fjordarne, som ute på oarne.

Solsken och frost gora också oftare skada hår ån
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derute. Af potatis fås aldrig mer an 20 fallt. Råg,

korn och hafre sås, men aldrig hvete. De fleste

bonderna åro ej sjelfva egare af sin jord, utan arren-

dera den af Landdrotten och betala till honom en

viss årlig afgift i penningar.

Hos Pastor Helzen passerades natten och åf-

ven foljande dagen, då det regnade. Till middagen

voro många gaster forsamlade; tal och skalar om-

vexlade och ståmningen var mycket liflig. Då reg-

net på eftermiddagen upphorde, kastade jag min

jagtbossa på axeln och ilade till stranden. Jag såg

der en mångd foglar, hvaribland ett par Fidigula

glacialis^ de forstå jag sett i sommardrågt. De voro

morkare och ej så brokiga som om vintern. Våx-

terna Silene rupesiris och Siellaria crassifolia våxte i

stor mångd på stranden i hela Rånen.

Den 19 Juli på formiddagen reste vi till Strom-

me/i^ en gård belågen en half mil från Hemnås.

En vik af Rånen loper in i norr. Inloppet år

trangt och genom detta maste allt vattnet i fjorden,

vid flod och vid ebb, passera ut och in. Håraf upp-

står en hvirflande strom två ganger om dygnet.

Granskogen tilltager i tåthet och storlek ju mer man

kommer in i fjorden.

Rånen skall vara den nordligaste fjord, vid

denna kust, der granen våxer; vid nåsta fjord
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finnes endast fur. Rånen forser nastan hela Helge-

land och dess oar med ved. Hvit grofkornig kalk-

sten, i stort lager, finnes nagra hundra steg norr om

gården (Strommen), och dock finnes har, eget nog, icke

en enda kalkugn. Alm finnes har sållan, och har

lår vara hennes grans. Hettan ar betydligt star-

kare har an ute på oarne. I dag kl. 6 e. m. år

varmen i skuggan 4- 24" och i solen + 27". —
På Strommen passerade vi natten.

Foljande morgon, den 20 Juli. reste vi till

Mo. Det hade under natten fallit dagg. Denna

faller hår endast med nordlig vind. Folket spådde

derfor «Havgul», såvida ej tåga i oster hindrade den.

Det blef klart, och kl. 2 e. m. borjade en god ve-

stanvind blåsa in i fjorden. Redan kl. 9 f. m. var

termometern i solen - 25", i skuggan -^ 16'.

Mo år annex till Hemnås. Detta pastorat har

5000 menniskor och deribland 21 lappfamiljer. Krigs-

rådet Coldevin eger de fleste gårdarne inne i Rå-

nen; Hr Brodtkorb har några. Få «Selveiere» finnas;

de fleste hafva arrenderat jorden af Landdrotten.

Jag besokte Mofjelkt; det lonar modan att stiga

ditupp for den vackra utsigten. I synnerhet år

utsigten at norr från detta fjell hårlig.

Ofver fjorden, mellan fjell, framglittrar en in-

sjo (Langvåndet). Norr om denna reser sig en
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lanf^ kedja af hvita, snobetackta fjell. Solen skiner

klar på den glansande manteln — endast fjellens

svartgrå, spetsiga tinnar uppsticka genom det blan-

kande tackelset; de synas hafva rifvit hål på det

samma. Fjorden derunder år som en spegel och

slingrar sig med stilla vatten fram mellan fjell, un-

der det att stormen hviner hår uppe. — Långre

ned ligger en kyrka, omgifven af rutiga åkerfålt i

full gronska. Hus och gårdar ligga idylliskt strodda.

Hår och der synes en liten lund. Ranelfven med en

fradgande foss bidrager också att forskona denna tafla.

Jag hann åter hem kl. 3 e. m. På fjellet hade

jag varit hela dagen nåstan utan att ha fortart nå-

got; vattnet år sa låskande och fodande. Man sa-

ger att i Mofjellet skall finnas silfver, men ingen

vet hvar. På ett stalle i trakten skall finnas en

rodbrun ockra, hvarmed man hår brukar att måla

hus. Norr om Mo ligger vid sidan af Langvan-

det ett berg, i hvilket skall finnas den rikaste

jernmalm. Han skall gifva 80 procent. Man on-

skar att hår i Rånen få ett jernbruk, hvartill kunde

anvåndas de ofverflodiga skogarne, som nu på många

stallen stå och ruttna ner. Afven onskar man att

ett kalkbrånneri blefve inråttadt.

Hår klagas allmånt ofver bristande inråttnin-

gar. Man har kalkberg i mångd, men ej ett
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enda kalkbranneri. Ej ett enda jernbruk; man ko-

per jern från Jemtland, och ingenstades finnas dock

rikare grufvor an har. Ej ens en stampqvarn fin-

nes; bonden valkar sjelf sitt vadmål. Man har god

lera, men ej krukmakeri. Tjarbrånneri finnes ej hel-

ler; tjara afvensom kimrok kopas fran utlandet.

Hvar jag kommer omtalar man Hr Brodtkorb

på Tjoto som en utmarkt valgorande man. Under

de hårda åren bespisade han dagligen i sitt hus en

stor mangd fattiga.

Foljande dagen lemnade vi Mo. Hr Dass från

Luro, qvick och underhållande, roade under fården

hela sållskapet, som utom honom sjelf bestod af

Krigsrådet Coldevin med fru, Pastor He^zcn med

fru, samt Hr Dyhr och jag. Vi rodde forbi Strotns-

liolmcn och landade vid det gåstfria Hemnås. der vi

stannade och tillbringade en angenåm dag hos Pa-

stor Helzen. Vårdinnan, en dotter till den fortråfif-

liga fru Dass på Strand, fågnade oss med att sjunga

vackra norska sanger: «Boer jeg paa det hoie Fjeld»

m. fl. F"oljande dagen foro vi ut på fjorden, men

vinden var så stark att vi snart maste återvånda

till Hemnås, der vi mottogos med den vanliga glåd-

tigheten och gåstfriheten. Den derpå foljande da-

gen reste vi åndtligen kl. '/2 5 P^ morgonen. Vi

hade stark motvind.
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På eftermiddagen framkommo vi till Donnas,

der vi, enli^t allman sed i Nordlanden. nar man

kommer på besok efter middagen, vålkomnades strax

vid dorren med en dram i ett glas på silfverfat

och derefter bjodos på katte och the.

Ofverallt hår i Helgeland råder stor gåstfrihet

och med hjertlighet och fortrolighet blir fråmlingen

bemott. Vid måltiderna. bestående af utsokt goda

ratter, går allt pråktigt till. Sållan, om ens någon-

sin, har jag sett så m\'cket silfver på borden som

i de formogna husen hår. Skalar, kannor. brickor,

fat m. m. åro af silfver.

Den 24 Juli, Onsdag, reste jag med Hr Dass

till Luro genom en arkipelag af laga holmar. Vid

en sådan lade vi upp. Jag skot der en Ti-inga inter-

p?-es^ en Catarracia parasitica («Tyv-Jo»); Aiii/ius rupe-

siris fans i mångd. Joens jagt efter tårnor och måsar

år rolig nog att ase. Han år sårdeles snål efter

mat. Man haller en sill eller annan mindre fisk i

handen och hårmar fogelns låte. Snart kommer han

tått ofver ens hufvud, och kastar man då fisken

upp i luften, så griper han honom genast, innan

han hinner vattenytan.

Klockan 2 kommo vi till Luro. Hår såg jag

besådda åkrar som stodo vackra med korn och råg;

de vackraste jag hår sett. Hr Dass sade att han
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hade haft en svensk, som satt dem i stand for ho-

nom. Det år glådjande att hora hvilket fortreende

man hår uppe har till mina landsmåns skicklighet

som åkcrbrukare. Garden, v^ålbyggd och rodmålad,

ligger på en jemn plan, omgifven af bordiga ångar

och åkerfålt. Hos Hr Dass. som år kopman och

possessionat, tillbringade jag ett par dagar i hans

angenåma hem.

Åfven hår på Luro besteg jag ett fjell. På

detta fjell såg jag den storsta mångd af ripor, jag

hittills sett. Dalripaji går så langt upp som bjor-

ken och ronnen; derefter vidtager fjelh-ipan och går

upp till fjellets topp. Bada ha nu flygfårdiga un-

gar. Dalripan lagger 12— 16, sållan 18 agg; fjell-

ripan 10— 12, lika de forrå, men något mindre.

Man anser i Nordlanden for en storre lycka

att ha dottrar ån soner. Till dessa senare har man

svart att få lårare; de forrå undervisas af modern.

Unga flickor i Nordlanden åro mycket husliga och

få en fbrtråfiflig praktisk uppfostran. De sy sjelfva

sina klådningar, deltaga i hushållet och ha god reda

på kok och spiskammare, visthus och packhus. De

spinna ull af får, som på vissa «Vær» ute i hafvet

gå ute hela vintern. De norska fåren med grof ull

stå sig naturligtvis bast hår, men åfven de af blan-

dad spansk race tyckas ganska vål tala klimatet.
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I en tunna i mjolkkammaren samlas sur mjolk;

af denna ystas har i Norge den så hogt varderade

Gammel Ost. Vasslån kokas upp och kan forvaras

lange och kallas Syre. Blandad med vatten anses

den vara en helsosam dryck om sommaren. Man

fbrsakrar att många skulle forgås af sjukdomar, for-

orsakade af sjons och fodans osundhet, om ej syre

råddade dem. Detta syre begagnas åfven till fisk-

soppa och gifver åt denna god smak.

Den 29 Juli reste jag från Luro och seglade

med god vind mellan skår och holmar till Lovnnen.^

dit jag anlånde på eftermiddagen, åtfoljd af Hr Dass'

son Daniel. Vi togo in hos en beskedlig hustru,

hvars man var ute i skjuts med presten. Hennes

dotter gick med oss på «Urden», der lunnefogeln

(Mormon arcticus) finnes. Vi gingo '/^ mil norr ut på

on, hvårest på sidan af fjellet stenras af storre block

ligga. Det var besvårligt att klåttra några hundra

steg upp. Mellan dessa block ha lunnefoglarne sitt

tillhåll. De dels kommo med fisk i nabben till sina

ungar, dels flogo de till hafvet for att hemta foda.

— Foljande morgon kl. '/j 3, då solen stod upp ofver

Hestmanden *), stod också flickan upp for att ånnu en

gang fora oss ut till Urden. Utkommen på gården

'') Ett fjell på den narbelagna Hestmanden.
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hvisslade hon, och i ett ogonblick var hon omgif-

ven af 6 hundar, hvilka under gnissling och skål-

lande hoppade omkring henne. Hon skyndade sig

nu åt Urden med dem, och vi foljde efter.

De hundar som nyttjas till dcnna jagt aro små,

med spetsig nos, spetsiga, stundom uppstående oron,

slåta hår, långlagd kropp, kortare ben och svansen

af halfva kroppslångden.

Då hundarne anlåndt till stallet, delade de sig

åt skilda hall ofver stenraset, och så snart lunne-

foglen kom ut ur halet, rusade de fram och grepo

honom. Endast då fogeln kunde draga sig tillbaka

in mellan stenarne, kunde hundarne ej komma åt

honom.

De fleste lunnefoglar som fångades blefvo ihjål-

bitna af hundarne; men åtskilliga^ blefvo lefvande.

Dessa tog flickan| med ofvad hand och kringvred

halsen på. En sådan mångd lunnefoglar svåfvade

ofver Urden, att det susade i luften som en orkan;

somliga anlånde hem med fisk, andra flogo ut. Det

hela utgjorde en svårm som nåstan bortskymde

luften.

Dagen forut, då vi vandrade i Urden, sago vi

en liten gjenta med ett band kring lifvet, hvari

hångde ett tjugetal lunnefoglar. Hon hade stuckit

deras halsar upp under bandet, deras stora hufvuden
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gjorde att de icke gledo ner; foglarne omgåfvo henne

som en gordel. Jag skulle velat afteckna den lilla

fogelfangerskan, om jag kunnat; hon såg obeskrifligt

pittoresk ut.

I hafvet kring Urden fans Tobis och småsill,

som lunnefogeln bar till sina ungar. Lunnen ar

en flyttfogel, som kommer vid Korsmessetiden (den

3 Maj). Han går ej genast i Urden, utan uppehåller

sig på hafvet till dess snon smalt i urden, då honan

bar torrt gras och fjåder till sitt bo, som hon lagger

langt inne bland stenarne. Hon lagger ett hvitt

agg, stort som ett ankågg. Ungarne åro fl}'gvåxta

i midten af Augusti; fogeln far bort efter Bartho-

lomæidag (d. 24 Aug.) och far då åt sydvest. En

sågen formåler att for många år sedan funnos lun-

nefoglar i alla sidor af fjellet, men folket fångade

dem alla dagar, till och med om sondagen; derefter

reste lunnefogeln sin kos och var borta i tre år,

hvarefter han återkom. men blott till norra sidan

af fjellet.

På on finnas 5 «Opsiddere», af hvilka blott de

3 ha hvardera fem å sex hundar, hvarmed de fanga

lunnen. De borja i Maj och fortsåtta hela som-

maren. I senare hålften af Augusti åro lunne-

ungarne bast i kottet. Fjåder och dun nyttjas åf-

ven. Dunet år fortråffligt och jemforligt med ej-
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derdun. Lunnefogelns vårste fiende ar, utom ornen,

afven falken (Falco pcregrimis)^ som bygener i ett

annat fjell soder om Urden. Jag såg honom och

klåttrade med lifsfara upp i bergskrefvorna, men

kunde ej komma at att skjuta honom. Liinnestek små-

kar ganska godt.

Invånarne på on lefva mest af fiske, men hår

odlas afven korn, hafre och litet råg. Kornet sages

i goda år gifva ånda till i6 fallt. Fiskslagen hår

åro: langa, torsk, sej, brosme, uer, ål m. fl. Uer (Se-

bastes norvegicus) fås i mångd; han drages på krok med

agn af småsej eller sill, på 60—80 famnars djup. Af an-

dra uppgåfvos att stor-uer drages på 100 å 150 fam-

nars djup. En fortråftlig fisk, spisas mest kokad.

Multebår finnes afven hår. Uer och «multegrod» åro

de fbrtråffligaste ratter, hvarmed den resande ofta

trakteras af de gåstfria invånarne. Jag fick dessa

ratter forst på Donnas.

Af foglar finnas åfven hår både dalripa och

fjellripa, Turdus torquatiis i stenurden, Anthus pratensis^

Motacilla alba^ oetianihe och trochilus. Skarv finnes"

på holmar; andra foglar sågas fly hans granskap

for den elaka lukten från hans bo.

Lovunen den i Aug. Jag reste ut med var-

den på en liten båt i skåren. Från en bergsklyfta

utflogo tvenne skarvfoglar; ur kl}ftan utgick en
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odraglig stank, och klippan var hvitkalkad af fogelns

tråck. I boet finnas 3—4 ungar. Sådana åtas; de

flås, deras kott år då hvitt och skall smaka for-

tråffligt. Skarvfogeln år sållskaplig; man ser den

gerna i storre antal bygga sina bon tått tillsammans

— kanske derfor att alla andra foglar sky honom.

På en annan holme togs i bergskrefvorna Teste

(Uria grylle); denna fogel, likasom Skarven, fångar

man genom att draga den ur skrefvan med en

jernkrok fåstad på en kapp. Lunnen deremot fan-

gas endast med hundar. — Ruinex brukas i svara år

till brod; bladen rifvas från stjelken, forvållas i

vatten, torkas, hackas och maias.

Hår på oarne lefver man nåstan i oskyldighe-

tens tillstånd; gumman visste ej hvad svensk var.

Den ende hon hade respekt for var presten, och

han hade vid kyrkan pa Luro talat med dem

och anmodat dem att skaffa mig skjuts och vål-

plågnad; det gjorde de också. Gumman fågnade

oss med fisk, lamstek, multegrot och mjolk; vid af-

skedet kom hon och gaf mig en dugtig kyss. I

norra Norge år det nemligen i åtskilliga trakter

en allmån sed, att man kysser vårdinnan efter mål-

tiden åfvensom vid ankomsten och vid afskedet.

Med varden skakar man hand.
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Klockan lO stego vi en båt for att scf^la ut

till Tranen. Med snabb fart stroko vi emellan orak-

neliga nakna holmar, på hvilka ejder, niåsar och

tarnor lagrat sig med sina fullvaxta ungar. — Skar,

som doljas under flodtidcn, kallas Flue; alla fiskare

kornmo ofverens deri, att dessa vuxit under deras

tid; således åfven hår landhojning.

Ett besynnerligt bruk har allmogen hår i Nord-

landen att alltid såtta han eller hon framfor namnet,

når man nåmner någon: han Peter, han Berg, och

hon Madame Berg. Alla standspersoner kallas Skip-

per; åfven presten får stundom denna hederstitel.

Klockan 3 kommo vi till Tranen; men der

motte oss en jemmerlig syn. En mångd menniskor

kommo oss till motes, alla bleka, utmagrade och

usla, mera liknandc skuggor an menniskor. En sjuk-

dom Sotten (nb. Sotten kalla de alla svara sjuk-

domar), som borjar med feber och stark huf\-udvårk,

hade hela sommaren hårjat bland befolkningen har.

Ingen låkare, inga råd.

Vi skulle bo i preststugan, nåra kyrkan; men

nyckeln till preststugan hade klockaren i sitt for-

var, och klockaren var bortrest. Efter åtskilliga

ofverlåggningar besloto vi att aflyfta ett fonster

och krypa in. Salunda fingo vi nu tak ofver huf-

vudet; men hvar få någfot att åta? En bonde kom
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med åtta stycken fullvaxta testungar, som jag ge-

nast kopte; men huru få dem tillagade? Vi skickade

bud till en gumma, som passar upp presten, med

helsning från honom om hon ville komma och hjelpa

oss med anråttningen. Hon svarade rent ut, att

lion frågade litet efter hvad presten sade, och hon

kom icke. En viss Anna kokkepige, som tjenat

på Luro, vånde vi oss då till med samma helsning;

men fingo samma svar. Ofver allt var man men-

niskoskygg. Omsider lyckades det gåstgifvaren att

ofvertala sin hustru att komma hit. Med forskråc-

kelsen målad i sitt ansigte visade sig gumman på

dorrtroskeln, och det var med storsta moda vi kunde

formå henne att tråda in. Med vilda blickar såg

hon sig om efter undflygt, tills en dugtig sup gjort

henne något modigare. Hvarje ord hon sade var

åtfoljdt af djupa, hogst kuriosa nigningar. Andtli-

gen grep hon sig an med att tillaga testungarne,

och efter åtskilliga timmar hade hon fullbordat stor-

verket. — Under tiden gingo vi ut for att jaga.

På vågen motte vi Anna kokkepige, som vi med

boner och trug formådde gå hem och hjelpa hustrun

att steka foglarne. Det gjorde hon; men då vi

anlånde hem, hade hon redan aflågsnat sig af fruk-

tan att ånnu en gang visa sig for oss.
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Om natten maste jag Hgga i en sang utan

sangkladcr och blott insvept i en fill. Också var

somnen derefter.

Tranen den 3 Aug. Klockan '

.^ 3 på mor-

genen gick jag ut med min bossa och skot åtskil-

liga foglar. Hemkommen, låt jag gåstgifvaren såtta

mig ofver i båt till Sande^ den storsta af Tranens

oar. Anlånda dit, omringades vi strax af en hop

gubbar, gummor och barn; de vågade nalkas oss,

ty de voro många. Mannen voro till fjells; man

ropade dem ner, och en af dem utsågs att blifva

vår ledsagare och visa oss omkring.

Hår på on åro 10 Opsiddere; de så råg och

korn; af kornet få de i goda år 9 ganger utsådet.

Potatis såg jag åfven planterade. Såden år nu myc-

ket «skinned» (skadad af solvarmen), ty hår år en

brånnande hetta mot fjellsidan. Jag såg hår en

stor del af samma vaxter som finnas i Skåne, men

fa andra.

• Fjellstråckningen går från s. o. till n. v. Vi

foljde fjellstråckningens sida; vid sydostra åndan

oppnår hon sig till en ofantlig port 16 famnar bred,

26 famnar lang och såkert lika så hog. Der år

ett tillhåll for boskapen under dagens starkaste

hetta, och en ofantlig mångd spillning har derige-

nom samlats. Det år obegripligt att ej någon har
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den industrien att begagna denna, for att goda vid-

strackta åkerfalt som på åtskilliga stallen af on skulle

kunna anlaggas.

Grottans botten inuti fjellet går uppåt. De

glattslipade våggarne erinra om den tid, då vattnet

steg bogt derinne. Bergmassan består af gneis med

svart glimmer, stryker n. o. faller n. v. Sinter be-

tåcker våggarne långst inne i grottan. Det hela lik-

nar en ofantlig kyrka med sina hvalf, mork och grå

af alder. Långre i vester år ingången till TroII-

hdllau^ som af Trånvåringarne anses vara ett till-

håll for underjordiska andar. Denna båla år ej så

stor som k}'rkhållan; hort kroker sig i norr uppåt

och år langst inne grufligt mork. Hår slog jag eld

och tånde upp Ijus, men det slacktes genast af den

kalla vinden som utstrommade från hålan. Troll-

hållan går vidare i en smal, sned rånna och star

genom en stor oppning i forbindelse med ingången

till grottan. På våggarne sitter sinter. Gneisen

faller n. o. Har utanfor i stenurden samlade jag

åtskilliga mineralier.

TroUhållan år icke det enda stalle som hår på

oarne anses hysa «Underjordiske^. Folkfantasien be-

folkar dessa oar med troll och andar i mångd, och

som hafvet år det falt der man mest fårdas och

der man har sin egentliga verksamhet, så saknas
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naturligt\'i.s har icke heller hafstroll. Draugen iir

ett sådant. Man forestaller sig honom i skepnad

af en svart, stoppad såck, som om aftonen står i

fjorden. I vinternatten hor man honom fran skå-

ren hemskt skrika på «Båt! Båt!»

Vi gingo tillbaka forbi husen till Staven. Från

foten af klippan utspringer en ståndigt rinnande

back med ett klart och rent vatten. Af. detta kåll-

vatten begagna sig oboarne. På Huson finnes ej

annat fårskt vatten an en stillastående sump. På

Sande har ingen enda detta år varit sjuk. under

det att på Huson nåstan alla åro det. For min

del anser jag kållvattnet vara en hufvudorsak till

det goda helsotillståndct på Sande. Staven.^ som år

hogst af klipporna, reser sig isolerad och rund som

ett ofantligt torn. Ingen menniskofot har ånnu be-

stigit detta berg. Vid dess n. o. sida år en bred

lang remna in i berget, hvari insåttas båtar; hon

kallas derfor båthållan. Hufvudmassan af Staven år

gneis och faller och stryker som forrå, men mest

horisontelt. På Lovuncn fans litet bjorkskog, som

nyttjas jemte torfven till brånsle; men hår på

on finnes ingen enda pinne till ved. I bergskrcf-

vorna såg jag helt små qvistar af asp och ronn.

Utanfbr båthållan satt en Fringilla flavirostris. Hår

i hafvet tråffas ovanligt stora Echini. På Sande

i3
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finnas svin, får, kor och en hast. Hummer fangas

vid Tranen.

Dagen derpå fingo vi en båt och foro tillbaka

från Tranen, glada att derifrån få återvånda. På Huson

ligger kyrkan, som år Hten, af trå och rodmålad. Vi

rodde genom ett sund mellan hoga klippor till Dor-

vår; i en vik af detta sund ligger en sten, kallad

klocksictien., och som fått sitt namn deraf att han

ger Ijud ifrån sig, når man slår på honom. Jag

åhgrar att jag icke undersokte honom. Utanfor

Dorvår rodde vi mellan flera skår. Sjons yta var

spegelblank, men våldiga vågor våltrade sig derun-

der och forsatte vår båt i stark gungning. Detta

kallar man hår Sjobor; med nordlig vind år sjobo-

ren ej stark, men med vestlig vind forfårlig. Hafvet

bryter sig då mot skåren, så att fradgan kastas

hogt och Ijudet hores langt.

Den 6 Aug. f. m. lemnade jag Rodo och seg-

lade mellan nakna klippor. Denna rysliga skårgårds-

natur hade nu så lange trottat mitt oga, att jag

blef hjertligt glad, då jag i Bioramsfjorden på Om-

nås såg småskog på fjellens sidor, gårdar nedanfor

bland bordiga åkerfålt samt håstar i bet på ångarne.

Det var nu en ovanlig syn for mig. Klockan 2

kommo vi till Grmon; vi hade då rest två mil från

Rodon. Hår åro klipporna beklådda med småskog
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af fur, bjork och asp. Granen liar forsvunnit med

Rånen. Pa Gronon var man sysselsatt med skor-

den. Jag lyckades likval snart få 2 man och en

liten båt for att fortsåtta fården inåt fjorden.

Den stora skilnad som år mellan Varingen och

Dolen tyckte jag mig hår tydligt finna: den forre

svag, fattig, inbunden, vidskeplig och i hogsta grad

osnygg; den senare deremot kåck, oppen, med be-

ståmdhet i uppsyn och handling, stark, frisk och

mer storvåxt. Det var en lek for dessa två karlar

att ro båten två mil ofver Bioramsfjorden till låns-

mansgården Halsa. Der drogs båten ofver en Val

(ett smalt landstycke mellan två vatten) hvarigenom

man' slapp att ro kring Foroja. Kring fjorden mellan

Grono och Halsa lågo gårdar strodda hår och der

bland åkrar och ångar; några af dem hade ett gan-

ska idylliskt utseende.

Mus Lem/nus finnes hår och ynglar i myrtuf-

vorna. — I bondstugorna hår brukar man allmånt

hånga ett utblåst ågg af ripan och orrhonan som

prydnad ofver bordet. Också lånsmannen hade prydt

sin stuga med sådana.

Vi rodde vidare. Forbi Aspnåset kroker sig

fjorden, och vi voro nu inne i Fojidfjordeii^ der

vinterns rysliga afbild låg framfor oss. Den gråa

ismassan stråckte sig från fjellet gcnom dalen ånda
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ned till stranden. Det var forstå gangen jag såg

en glaciére. Men solen sjonk bakom oss, och

skuggan blef allt hogre och dunklare i dalen fram-

for OSS; Elfvar susade ner med orkanens dån från

tvenne dalstråckningar. Vi togo nattqvarter hos en

formogen bonde, Lars Hansson, i Fonddalen. Denna

dal har sitt namn af glaciéren, som på norska heter

Fondiis eller Fonn.

Foljande morgon, den 8 Augusti, gick jag åt-

foljd af min vård till Middagsfjellet. Vi uppstego

på sidan af dalen genom skog af bjork, ronn,

hågg och arre. Uppgången var slipprig och hogst

besvårlig' och hettan odråglig, Uppkomna på fjellet

hojde sig en tinne an hogre. Till denna gingo vi;

på dess sidor vaxte Rammculus glaclalls mellan ofant-

liga gneisblock, som lågo kastade ofverallt. Hårifrån

sago vi en ånnu hogre tinne och gingo dit. Jag

såg mig om efter våxter och fann bland Salix herbacea

åfven Salix polaris. Annu hojer sig i s. o. en tinne

af samma fjell, Middagsfjellet, såkert 1000 fot ofver

detta, och i oster uppstiger Fondtinnen som en

Goliath ofver alla de andra fjellen. I o. s. o. och

s. utbreder sig glaciéren till en ofantlig vidd, som

icke helt kan ofverskådas, utan att man stode på

Fondfjelltinnen. En underlig syn erbjuder detta sno-

fålt : an skinande mot solen med hvit sno, an grått
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af urgammal is; an slatt, an skrofligt af remnor

och ingropningar. Det svindlande djupet under mina

fotter, ur hvilket ett sus af elfven uppstiger; den

krokta blånande fjorden djupt mellan fjellåsarna;

arkipelagen utanfor dess utlopp, och, hvar ogat

blickar langs horisonten, himmel och vatten som

fbrenas — detta ar utsigten harifrån.

Fonddalen stracker sig i norr mellan fjell ned

åt fjorden. Han har en ansenlig bredd och ar på

sidorna uppåt fjellen bevåxt med bjorkskog till en

viss linie nedåt i dalen, hvilket visar till hvilken

hojd fondisen fordom stigit. Xedanfor denna linie

år marken nåstan bar. Ned mellan fjellen från s.

kommer fond-isen mer an hundra fot hog, bru-

ten i remnor och med uppstående ryggar och

spetsar. Ingen kan gå på denna is, åfven bjornen

undviker honom. Det omtalas att en hund ned-

kom der for en bjornskytt och kunde ej råddas.

Denna is framskrider och åter, tidtals, aftager

i dalen. Han år nu vida långre framskriden an

for några år sedan, då Rathke var hår. Midt i da-

len framskrider han långst; framfor sig har han upp-

fbrt en 3— 5 alnar hog vall (morån) af grus, sten

och lera, och framfor denna ligger grassvålen i

våglika fållar, i samma rigtning som vallen. Man

ser tydligt af sanden, som framtill nedrinner från



198

vallen, att han standigt framskrider. Nu ligger han

nastan midt emellan Nontinnen i v. och Middags-

tinnen i 6. Vid bada sidor i dalen framrusar en

elf med ett lerhaltigt vatten under fondisen ned

i fjorden. Den i vester ar storst; han utgår ur

ett morkt hvalf under fond-isen, ur hvilket afven

en stark blåst, isynnerhet under varma dagar, ut-

strommar mot fjorden. Langre ned i dalen ligga flere

moråner, som fordom utgjort grånser for fond-isen.

Tre af dem åro nastan bara, endast belagda med

mossa; men nedanfor dessa finnas några uråldriga

moråner, som skara dalen på tvaren och hafva, helt

visst, samma upprinnelse som de forrå, men de åro

af jåttestorlek mot dem. En af dessa år ofver hundra

fot hog och består af ofantligt stora stenblock, bland

hvilka bildat sig forst mossa, sedan matjord, och

nu åro de bevaxta med vacker bjorkskog. I dalen

år samlingsplats for sållsynta våxter, i synnerhet

salices; deribland fann jag Salix vimiualis^ som jag ej

annorstådes tråfifat på under min resa.

Af foglar funnos på fjellet: Emberiza nwalzs,

som lår klåcka der vissa år; Motacilla modidaris^

oenanthe^ Tetrao lagopus i stor mångd; Turdus pilaris

och eliacus. I fjorden: Larus canus, Hætnatopus ostra-

legus. Ejderfogeln fans pa skåren. Man omtalar hår

att ejderhannen angriper korpen och drager honom
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ned i sjon, då han vill oroa honan som rufvar

på agg.

Invånarnes varste fiende år bjornen, som ofta

ofverfaller deras boskaj). Vargen fans hår forr i

mångd, men har nu forsvunnit. Allmogen uppgifver

som skål hårfor, att for några ar sedan var hår

en Finne som hexade bort honom. — Koppor hafva

rasat i Fonddalen, men åro genom ympning nu

alldeles utrotade.

Jag gjorde en fård hårifrån utåt Holandsfjor-

den. Vattnet låg som en spegel, men långe hor-

des strommar nedrusa från Fonddalselfvarna. Fjel-

len folja fjorden på bada sider och åro glest be-

våxta med småbjork; fur finnes icke hår, men vid

Nordfjorden och Bioramsfjordcn.

Då gjenterna hår vakta boskapen, ser man dem

alltid sitta och spinna på en s. k. handtén, hvilken

består af en kapp med en rem vid åndan. Omkring

kappen vira de några råsor af ull; sedan fasta de

kappen under forklådesbandet och spinna ut råsan

på en rulle, som de halla i handen och lata kringlopa.

I går, den 9 Augusti, reste jag från Fond-

dalen. Efter att hafva fårdats genom en lang skår-

gård mellan talrika oar och holmar, klippor och

skår, kom jag omsider på aftoncn till Sidt. Vi rodde

in i ett sund och lade upp vid Stotvår. Detta var
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onekligen det såmsta stalle i alla afseenden, som jag

besokt under hela min resa. Jag medferde bref

från den tjenstaktige Pastor B. till en kramare som

bodde der och hos hvilken resande bruka tåga in.

Smutsighet, okunnighet och ett slags hogfard, som

man skulle gora allt for mycken heder att kalla

bondhogfård, motte mig der.

Kring ett bord nere vid dorren i stugan sutto

12 a 14 ruskigt kladda och smutsiga personer af

begge konen. Langre upp i stugan sutto varden

och vardinnan. Till varden, en medelålders man,

kladd i skinnbyxor och toppmossa, ofverlemnade jag

prestens bref. Ett af fruntimren kom mig till mote

och ofverhopade mig strax med frågor: hvad jag

hette, hvarifrån jag var, hvad jag skulle der m. m.

Derefter yttrade varden, sedan han nu genomlast

brefvet, att det måtte vara någon «såregen» afsigt

med min resa der i landet, och hvarefter han ut-

forde en lang jeremiad ofver att Norge var ett

fattigt land, der ingenting fans. Sedan han pratat

en hel hop i denna rigtning, greps han dock af

hogfården och visade mig, att alla knapparne i

hans byxor voro silfverpenningar (ansigtsorter) samt

tillade med en vigtig min, att han hade godt nog

om specier for att kunna bara sådana till knappar
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i alla sina kliider, om han så ville. Dcssemcllan fans

icke något silfvcr i landet m. m.

Som jag maste blifva der ofver natten, foreles

jag upp for en trappa, der jag holl på att bryta

halsen af mig. Der var en hel rad af siingar, men

inga sangklåder; jag fick endast en frill att svepa

om mig. — Morgonen derpå fick jag hora en lang

jemmerklagan ofver den mangd af resande som

ståndigt besokte stallet. «Vi bodde har icke», ytt-

rade varden derefter, «om det icke vore for att vara

resande till tjenst, ty detta stalle maste ju af många

passeras».

Jag rodde ut bland holmarnc. Stenarten gneis.

Måsar och tårnor sågos i mangd, Mer,^us Serrator^

hår kallad Siiland, med 6—8 ungar skots; afvenså Ca-

iarracta parasitica (sena). Denna fogel kallas Jo af

sitt låte; han skriker Jol Jol Åfven sågos Uria

grylle^ Hæmatopus ostralegus^ Anthus pralensis^ Motacilla

alba. oenanthe m. fl. — Foljande dagen var det regn

och blåst; omsider vid middagstiden kom dock

min båt, och jag var innerligt glad att fø knina

detta stalle.

Med god bor foro vi ut ur Slåttsundet. Nar

vi kommit ut i hafvet var det stilla och man måstc

bruka åror; men «sjobor» var hog och vågorna ka-

stade fradga mot klipporna. Sedan vi passcrat Kun-
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ncn, en klippa som stickcr ut i hafvet, komino vi

in i en arkipelag af klippiga holmar. hvita som om

(le varit af marmor. Mellan sådana foro vi anda

till GildcskåL Kyrkan och prestgården presenterade

sig vackra från hafssidan. Mot aftonen lade vi till

vid prestgården, der jag blef vanligt mottageh af

Pastor Jentoft och hans alskviirda familj.

Foljande dagen styrdes farden mot Bodo — i

borjan genom en arkipelag af hvita klippor —
forbi det ofantligt hoga Sandhornet^ nejdens hogsta

fjell, och {oxXå utloppet af Saltenfjorden, i hvilken

syntes en glaciére, kallad Blåmanden; afven syntes

Lofodens fjellrad.

Till Bodd anlånde jag den 15 Augusti. Tatt

vid kyrkan låg prestgården, der jag tog in. Pro-

sten Schytte var ej liemnia, men jag mottogs gast-

vånligt af de hcmmavarande. Snart hemkom Pro-

sten Schytte; han mottog mig vanligt. Det var en

ovanligt bildad och sårdeles human prestman. Vi-

stelsen i hans hus gjorde mitt besok på Bod5 till

det aldra angenåmaste och jag kom att stanna der

vida langre an jag hade åmnat. Prosten Schytte

hade ett ypperligt bibliothek, hvilket var ovån-

tadt att finna så hogt inom polcirkeln; mycket

folk gåstade också ståndigt hans hus, hvarfor af-

ven under regniga dagar, då jag icke kunde fore-
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tåga några utfårder, timmarna forsvunno på det be-

hagligaste satt.

Straxt efter min ankomst, då regnet upphorde

på eftermiddagen, gjorde jag en jagtpromenad ned

till stranden och tråftade der stora flockar af fog-

lar, som nu voro stadda på återtåg mot sodern,

I två skott skot jag 8 stveken Trinna pu^^tmx i

hostdrågt. Nu begynner således foglarnes tåg åt

soder — och så gor snart åfven mitt.

Den i6 Aug. mot middagstiden vandrade jag

med Prosten Schytte till Htmdholmen^ hvarifrån vi

begåfvo oss till Lob^ dit vi voro inbjudna på mid-

dag hos Amtman Berg. Vågen från Bodo till

Rundholmen går ofver en jemn låglåndt mark, be-

vuxen med småbjork. I sidorna af groparne under

matjorden finnas lager af snåckskal, ett bevis for

att marken legat under hafsytan. Framkomna till

en kulle, sags Rundholmen nedan for oss vid hafs-

stranden med många kringstrodda hus, och i ham-

nen lågo 20—30 skepp med segel och vimplar.

Der var liflig rorelse. Denna hamn år 16 famnar

djup och anses vara den begynnande stadens mor-

gonrodnad. Nu har man der fått urlastningsrått

och tullare. Vid Jackelns brygga ligger ett stort

packhus. Staden får ett vackert låge och god mark.

Men ved maste kopas på langt afstånd derifrån.
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Vid Hundholmen stego vi i båt for att fort-

såtta resan till Lob. Farden gick nu mellan far-

tygen i hamnen, bland hvilka funnos åtskilliga ry-

ska med skaggiga sjomån ombord. Vi lupo vi-

dare mellan tvenne amerikanska skepp, med fara

att båten skulle blifva hangande på de tåg. hvarmed

de voro fastbundna vid klippan. Omsider kommo vi

igenom. Ett storre sållskap, som åfven var inbjudet

till Lob, fårdades samma våg. Vid framkomsten

mottogos vi vånligt af Hr Amtmannen. Ett pråk-

tigt bord var dukadt, och, då hela sållskapet fram-

kommit, satte vi oss derom.kring. Varden foreslog

skalar; vid slutet af måltiden inståmde alla i Nor-

ges ålskade nationalsång: «For Norge, Heltes Fode-

land» o. s. v. Vid sista versen stego alla upp och

ett trefaldigt lifligt hurra I slutade sangen. Glasen

tomdes och man gick fran bordet. Munterhet och

samtal fortsattes.

Fru J., en ung talangfuU dame, satte sig till

pianot och sjong några vackra norska folkvisor. Mot

aftonen kringbjods punsch och tvenne violer låto

hora sig, hvarefter dansen begyntes. Polskan synes

vara nationaldans, dock dansades åfven vals och

anglas. Alla voro glada och de unga, vackra flic-

korna kanske mest. Prosten Schytte erinrade slut-

lieen att han maste fara hem for att foliande da-
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fjcn resa till Skjerstad, (kIi som jag bade kommit

ofverens med honom att vi tillsammans skulle resa

dit och ville stå fast vid mitt ord, maste afven jag

lemna det glada sallskapct. Klockan 12 på natten

satte vi oss upp till håst och redo derifrån under

den månklara, stilla natten. Från en hog fjellas sago

vi den glittrande fjorden och under fetterna det grona

landskapet som en kaotisk massa, hvarur Bodons

hvita kyrka skimrade fram. Vi anlånde hem kl. 2 på

morgonen. Man maste beundra de norska håstarnes

pålitlighet och såkcrhet att vandra på obanade fjcll-

vågar. Vid sidan af de brantaste brådjup år man lika

saker som på den mest banade vag, blott man låter

hasten skota sig sjelf och lemnar honom fria tyglar.

Foljande dag kl. 10 f m, satte vi oss i båt

(Prosten S. och jag) for att fara till SkjcistaiL Vi

kommo till Handlanden Blixt kl. 12 och maste der

droja ett par timmar, tills strommen blifvit farbar. Vid

inloppet till Saltenfjorden ligger en holme som de-

lar vattnet i ett smalare och ett bredare utlopp.

Då vattnet dagligen med flod och ebb stiger och

faller, bildas i det trånga sundet vnd holmen en

hvirflande fors, som vid nytåndning och fullmåne år

starkast. Jag såg detta fenomen nåstan under mina

fbtter från en upphojd plats. Då vattnet borjade

falla genom borjande ebb i hafvct, rusade den 1
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Saltenfjorden under flodtiden inforda vattenmassan

åtcr ut genom det trånga utloppet och bildade der

djupa trattlika hvirflar, ur hvilka vattnet yrde med

fradga och dån. Jag kunde håraf gora mig ett be-

grepp om, på hvad satt hvirfveln bildas i ånnu storre

skala i den s. k. Malstronimen vid Moskon. Åf-

ven denna mindre ar hogst farlig att nalkas med

båt. Godt fiske skall finnas i nårheten, man når-

mar sig derfor så nåra som mojligt; den slukar år-

ligen några menniskolif, sade man. Ett litet fisk-

låge ligger tått bredvid. — Blåmanden syntes in i fjor-

den, der vi nu lupo in till Skjerstad.

Skjerstad ligger sårdeles skont — på ett nås

mellan tvenne fjordar — omgifvet dels af leende dalar,

bevåxta med såd eller låg bjorskog, dels af hoga

fjell, som hårifrån synas blånande och snoflammiga.

Kyrkan, en rodmålad tråbyggnad i korsform med

ett spetsigt uppstående torn, ligger på en kulle om-

gifven af en bjorkdunge som stråcker sig ned till

fjorden. Redan mognande gula kornfålt afvexla med

skogens och angens gronska.

Det var sondag. En mångd menniskor strom-

made hit på storre båtar, somliga lastade med 30

personer. Från alla hall såg man båtar ila till

landningsstållet vid kyrkan. Karlarne, som i allmån-

het sago båttre ut an fruntimren, voro merendels
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storvaxta, och vackra. De buro den allmanna na-

tionaldragten for fiskande Nordlandningar: rund-

klippt hår, hog hatt, vida långbyxor, stoflar, brokig

halsduk och en med blå krage och uppslag forsedd

morkgrå troja, som smidigt sluter sig efter kroppens

former och råcker ned ofver hofterna. Fruntimren

bruka mossa, omkring hvilken ett svart silkeklade

ar bundet; shawl om halsen; troja och kjol mest af

kattun. De aldre qvinnorna båra ett slags kapu-

schong af svart tyg ofver hufvudet; den råcker ned

till axlarna och knappes under hakan.

Kyrkan var fylld af folk. Man promenerade

af och an på kyrkogolfvet, innan messan begynte.

Barnskri, snarkningar och gåspningar hordes; ingen-

stådes såg man den djupa andakten i folkhopens

ansigten, som man år \'an att se vid en gudstjenst.

Fore messan holls skriftermål. Folket hade hopat

sig på kyrkogofvet; slutligen gjorde man rum for

mig och jag framkom, ledsagad af en bonde, till

prestfamiljens stol. Den var tillsluten som en bur,

med trågaller på sidorna och med fonsterrutor. till

hålften uppdragna, framtill. En mångd bonder hade

tagit plats kring altaret och i koret. Efter mes-

san var barndop: fjTa barn på en gang buros upp

till altaret och doptes. Derpå offrades och sjongs en

psalmvers, hvarefter kommunikanterna stego fram
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och knabojde vid altarrunden. Fyra Ijus voro tanda

på altaret. Det var en hogtidlig akt.

Efter kommunionen, och sedan presten last

Valsignelsen, trådde klockaren fram på kyrkogolfvet

och låste en bon, deri han tackade Gud for det

ord som i dag blifvit forkunnadt och onskade att

det måtte båra god frukt, hvarefter han låste Fader

vår. Folket strommade nu ut ur kyrkan. Hvar och en

skyndade till sin båt, stotte den från land, kastade

sig deri och kappades bort. Det var ett eget skåde-

spel. Femtio båtar, fulla af folk, ilade ut från en

punkt åt alla hall. Fjorden var betåckt af hvim-

lande folkskaror.

Den 20 Aug. gjorde jag en ridtur till Rund-

holmen for att ytterligare bese detta stalle. Kom-

men på halfva vågen, motte jag en brudskara, hvari-

bland åtskilliga bekanta befunno sig. Man ofver-

talade mig att gora sallskap till kyrkan, hvilket jag

också gjorde for att få se en brudvigsel i dessa

trakter, Senare på eftermiddagen var jag på brol-

lopsfesten. Man dansade polska, vals och den s. k.

Hallingdansen, ett slags polska med de mest forvå-

nande akrobatiska sprang. Någon sådan dans hade

jag icke kunnat gora mig forestållning om. I synner-

het var det en ung bonde, hvars ovanliga vighet jag

maste beundra. Afven såg jag der, bland annat,
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en 50 årig mor dansa med sin 25 årige son nå-

stan hvarje polska, och med sådan vighet och snabb-

het, att man skulle beundrat den till och med hos

en 18 årig flicka.

Under de två veckor jag vistades på Bodo,

hade jag lårt mig mycket vårdera Prosten Schytte,

som åfven å sin sida visade mig sann vånskap, och

det var derfor med verklig saknad, som jag nu

skildes från detta stalle. Det år sållan i lifvet jag

tråfifat en man med en sådan skarpsinnighet, finhet

i kånsla, filosofisk blick ofver menniskorna och vcrl-

den samt dertill så mild och god i sitt omdome.

Forst hade jag tånkt litet på att fortsåtta resan

långre mot norden, men då jag nu, den 24 Aug.

på morgonen, såg bergstopparne inåt fjorden be-

tåckta af nyfallen sno, beslot jag mig for att från

Bodo återvånda mot hemmet. Prosten Schytte foljde

mig till Rundholmen. Vi redo tillsammans ofver

myren; jag hade bestållt plats på postbåten. Den

låg redan och flaggade i hamnen. Tvenne till

mig bekanta norrmån skulle fårdas samma våg och

stego nu med mig i båten. Sakta vind fyllde seg-

len; solen kysste varm våra pannor. Sådant våder

hade det icke varit på fjorton dagar. Vi seglade

genom en arkipelag af skoglosa holmar. I s. o.

hojde sig oråkneliga fjell, hvilkas toppar på en viss

14



— 210 —

hojd tåckas af den sno som foll i går natt och

som nu glanser mot solen. Man sager det ar ovan-

ligt att sno faller har så tidigt.

Mot aftonen anlånde vi till Gildeskål^ som, en-

ligt Jonge, lar hafva fått sitt namn deraf, att det

under hednatiden var ett ofiferstålle. der folket samla-

des for att halla gille och i offerblodet dricka ska-

lar^ gudarne till åra. — Jag blef vånskapsfullt mot-

tagen i prestgården och stannade der ofver natten.

Resan fortsattes den 27 Aug. forbi Finnås.

Sjon gick ovanligt starkt, ehuru det var nåstan lugnt;

den lilla båten kastades som ett span bland de

hvålfvande vattenmassorna, hvilka broto sig med

styrka mot klipporna, så att fradgan stod hvit och

skyhog. Mot aftonen framkommo vi till Stoivdr.

Foljande morgon kl. 5 gingo vi till segels. Vinden

drog sig mer åt soder och stormen tilltog; stortsjon.

ofverholjde oss ofta och hogra sidan af båten gick

under vattnet, som rusade in. En karl som stån-

digt var sysselsatt att osa, kunde ej halla båten

låns. Andtligen framkommo vi, alldeles genomvåta,

till Svinvår. Jag ansåg mig icke under hela resan

hafva varit i sådan lifsfara och var derfor vid fram-

komsten outsågligt glad. — Hår fick jag en råttart

som kallas Vond; man sager att han finnes hår i

stort antal och gor betydlig skada på såden. Han
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afbiter stråna och bjir axen ner i sin hala i jorden,

der han samlar dem.

Sc/so den 29 Aug. Regnvadret fortfor. På

formiddagen gick jag ut på on. Afven hår finnes

grofkornig kalk, likasom vid Gildeskål och i Rånen.

Langs stranden sitta har, som på många stallen i

Nordlanden, Lepader fastvåxta på klippan i sådan

mångd, att hon år deraf helt betåckt så hogt upp,

som vattenytan når under flodtiden.

Såningstiden for kornet infaller har i slutet af

Maj och bergningstiden i forstå hålften af Septem-

ber. Afven har anses Uer vara den smakligaste

fiskarten. Medelståndet for honom år 100 famnars

djup; han kan afven stundom fiskas på 50—60 och

ånda till 150 famnars djup. — Man bereder sig nu

allmånt hår på oarne till det stora Lofoden-fisket.

Ingen allmoge kan vara mer begifven på mak-

lighet ån Nordlåndningen. Orsaken dertill år, hvad

jag forut nåmnt, deras lefnadssått att drifva fiskeri.

Att ligga och stråcka sig i en båt, for att draga

fisk, år oåndligen beqvåmare ån att gå krokt vid

plogen. Att slita ondt af brist, att utstå faror och

uthårda storm och kold år for Nordlandsbonden ett

intet; men ett uthållande arbete skyr han, och låter

han någon gang dertill ofvertala sig, så år han

orimlig med betalningen. Från barndomen van vid
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sitt fria Hf, betraktar han med ofverlågsenhet och ett

slags forakt den åkerbrukande bonden.

Att fiskerierna utgora Nordlandens hufvudnaring,

att de inbringa stora penningsummor i landet och att

Nordlanden ej skulle kunna existera utan dem o. s. v.

aro talesatt, som man ofta hår uppe får hora, och

de aro så vanliga, att man nåstan anser dem som

ovedersågliga. Lofoden år en af de mårkvårdigaste

flåckar på jorden, och från denna kalla hemtas lifs-

medel till oråkneliga menniskor på langt skilda or-

ter; men år det icke just dessa fiskerier, som lagt

och lagga hinder i vågen for så många industriella

fbretag, hvilka i Nordlanden eljest kunde drifvas. Vin-

sten af fiskerierna år hastigare vunnen, men osåker,

och då fiskerierna slå fei, finnes ingen hjelp. Fiske-

rierna forsvaga dessutom menniskostammen både

kroppslig! och andligt, hvilket man finner om man

jemfbr en Trånvåring med en Dol = en skårgårdsbo

med en dalbo. Den forres lefnadssått slappar sin-

net och dofvar hagen mer och mer. Han bekym-

rar sig om ingen ting, knappast om den usla koja

som han bebor. Akerbrukaren deremot upptager

marken kring sin bostad och forvandlar trakten

snart till ett leende, fruktbårande och skont land-

skap. Landets inre styrka år jordbruket och der-

nåst bergverken. De som drifva dessa yrken be-
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halla sjelfva sin vinst, under det att andra draga fordel

af det som fiskaren fortjenar med sitt fiske.

Hvad tillgång på fodoamnen i dessa så nordligt

liggande trakter betråfifar, så odlas hår ofverallt både

korn odl rag. Hafre sås på somliga stallen, men

sållan, ty han nyttjas icke till brod. Potatis sattes

mycket och deraf fås 20, stundom 25 fallt; dock

i fjordarne ej så mycket som på oarne. — Mogen

trådgårdsfrukt, åpplen och påron, finnas hår icke;

men deremot har man multebår, som våxa på my-

rarna i stor mångd och utgora en verklig låcker-

het. De anvåndas till grot, som kokas i sin egen

saft och haller sig hela året om; socker tillsåttes

och han spisas med grådda. Afven anvåndes mul-

tebårssaften till soppa. Till sylt åro båren fortråff-

liga. Jag vet mig aldrig lia åtit en så fortråfiflig sylt

som den jag fick på Tjoto.

På Luro voro vi uppe en timmas tid. Gåst-

fritt och angenåmt som alltid der. Om natten seg-

lade vi forbi Donnas och lade kl. 4 på morge-

nen till vid Kobberdal. På eftermiddagen fortsattes

fården mot Tjoto. Vinden lade sig och hafsytan

blef mer och mer jenin. Det var en skon dag

och synkretsen utvidgade sig. Gråblått och naket

hojer sig det majeståtiskt . hoga Alsten-fjellet med

sina sju tinnar, af hvilka den sodra, som år hogst
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och storst, liknar en afhuggen pyramid. Langre i

soder, vester om de «Sju Systrarna», synes land-

skapet lågt och slatt, bestrodt med gårdar och

åkrar. Skeggenas gommer sig omsom mellan grona

kullar. Hvalen plojer majeståtiskt vågen. An for-

svinner han några sekunder, an hojer han sin ofre

del ofver \'attenytan. Hvarje gang han sticker upp

hufvudet, frustar en fradgande och bullrande stortflod

ur hans gap (denna har han slukat med fodan) och

en vattenstråle, lik en rok, uppspringer från ofre de-

len af hufvudet, nastan lik roken ur fanghålet, når

en kanon afskjutes. Då vi lupo in i sundet vid

Tjoto^ lågo der tusentals vildgåss. De hade klåckt

på holmarne och voro nu stadde på resan åt Sodern.

Nordan blåste upp, då vi kl. '/2 i på natten

seglade från Tjoto, hvars skona, pråktiga byggna-

der åfven for den forbifarande visa rikedom och smak.

Innanfbr Tjoto hojer sig ett vidstråckt, naket fjell,

Vesterifjellet^ hvars hogsta tinne, Fmnkndet^ tåflar med,

om ej ofvergår, «Systrarna» på Alstenon. Hår inloper

Vesie)ifjorde7i. Soder om Vestenfj ellet stråcker sig

en annan jåttelik massa, Hogholmsfjellet. Ett hvitt

moln hade l?grat sig langs dess rygg; hogsta tinnen

stod upp bland de glesare sk}'arne. Nordvest om

Hogholmsfjellet ligger ett litet skår, kalladt Stivar.^

som består af kornisf kalk med tunna sråneer af.
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gneis. Det fbrefoU mig besynnerligt att på denna

lilla holme, sa isolerad och langt skild från land, se

i den tarfliga gronsvålen hål och gangar, påtagligen

gjorda af Vonden. Hur har denna markråtta kom-

mit hit, ty det ar dock for ett så litet djur langt

att simma? Och hvaraf foder hon sig på en så

liten holme? Det synes mig oforklarligt.

Med god vind stucko vi hastigt forbi ga-

pet af Velfjorden^ hvars sidor omgifvas af nakna,

hoga fjell, på hvilka tjocka molnbåddar lågrat sig.

Tjocka moln uppstego i vester, vinden okades och

regnskurar foljde tått på hvarandra. Hastigt sågos

och fbrsvunno holmar och skår. Vi inlupo i det

trånga Bromsundet^ och kort fore morkrets inbrott lan-

dade vi vid den vålbyggda och gåstfria prestgår-

den. En half timma efter min ankomst kom Hr

Brodtkorb till Brono, och som han tillbjod mig plats

i sin båt, låt jag den båten som jag hyrt från

Donnas gå tillbaka.

Den 12 September på eftermiddagen reste jag

i sållskap med Hr Brodtkorb från Brono. Motvind

hindrade oss att komma långre an till Sornås, der

vi lupe in i en vik. Det var ett vackert stalle; lundar

af bjork och asp omgåfvo det vålb>'^ggda och gåst-

fria bostållet. — Den 1 3 seglade vi vidare och kommo

med stilla och knapp vind forbi det fruktade gapet
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af Bindalsfjorden. Heilshornet gomde sig bland moln,

ofver hvilka dess hoga spets stundom framstack.

Ofverkomna, tvang oss motvinden att lopa in till

Fjeldvig^ der vi stannade till foljande morgon, då

vi seglade till Risvdr genom sund, omgifna af hol-

mar. Risvar ar en liten o. Har odlas ej sad, men

hostas kring 20 lass ho. Bergarten kornig kalk ligger

mellan gneisen i tjockare eller tunnare lager. Stryker

o. v., faller s. En kalla med godt vatten kommer

ur berget. Har maste vi for storm och motvind

qvarblifva. Alla holmar har omkring aro utan trad,

de fiesta ofverdragna med en tunn gronsvål. Hår

år jordskorpan ofver klippan for tunn for att kunna

odlas. Den ena Bergens-jakten efter den den andra

dansar hår forbi åt norr, med fyllda segel och

skum i ståfven. Vi råknade i dag inalles 19 sådana.

På eftermiddagen den 16 lade sig stormen

och tillat oss att segla från Risvår klockan 5. Vin-

den var s. v. och således «bents emot. Han drog

sig omsider åt s. och kastade sig ner stortvis ofver

fjellen. Dessa stort- eller stotvindar kallas hår Rok

och anses vara ganska farliga; man ser dem ej. forr

ån de åro i seglen. An skummade och rok vågen

och brottades med masten på vår storbåt, ån låg

vågen stilla och åror maste brukas. Seglingen fort-

sattes mellan små oar och holmar. Heilshornet sags



— 217 —

ånnu uppstiga spetsigt och blått i den tjocka luften.

Nubben^ till venster om oss, ar det hogsta fjell i

denna nejd. Torsiad-fjellet kastade åfven ned betyd-

liga rok-vindar. På aftonen anlånde vi till Torstad^ en

o, omgifven af Ramfjorden och Saltenfjorden. Detta

ar den nordligaste bredd, på hvilken hjortar finnas.

De ha forr funnits langrc upp, men åro utrotade

af gråben (vargar). Både varg och bjorn skola har

icke vara sållsynta, dock talrikare i fjellbygderne.

Mård finnes har. Blå raf år temligen sallsynt. Flå-

dermoss finnas har åfven. Sillfiskct hår i fjorden år

under hosttiden ganska betydligt. Sillen tåges i vi-

karne med not som haller 60— 100 famnar i långd

och 10 i bredd. Han drages med lina mot stran-

den och med smårre notar tager man honom upp

på landet. Denna så kallade hafssill år betydligt

fetare ån den som fås vid våra kuster. En tunna

betales hår med 3— 5 specier. Landsillen eller fjord-

sillen, som hela sommaren gått vid kusterna och i

fjordarne och sages vara landstånden, år magrare.

— Från Torstad, der jag tog afsked af Hr Brodt-

korb, fortsatte jag resan sjovågen till Årgård. Hår

fick jag en håst och framkom till Eilden en vacker

September-eftermiddag, efter en ridtur som var en

af de behagligaste, jag gjort i mitt lif For forstå

gangen efter en lang mellantid var jag nu på
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banad vag och andades den harliga landtluften,

Denna hostafton, då min vag gick genom sko-

går, återkallade så outsågligt lifligt i mitt minne

mina barndomsdagar, då jag ensam i naturens skote

irrade omkring i skog och på falt (min faders

gård låg i en skog, skild från andra gårdar) och

då underliga aningar om en båttre verld, ett hogre

lif, om gudomens tillvaro i tingen m. m. som ore-

diga hvirflar visade sig for min fantasi; dessa host-

aftnar, då himlen, lugn, blid och molnfri, tycktes

mig omfamna jorden, då aspens brandgula lof från

sin gren prasslande folio vid mina fotter. Hosten

har alltid tilltalat mig mer an våren. Den nyfodda

våren springer fram som en yr tårna — allt år lif,

eld och triumf Hosten deremot år trånande och

blek; ofver dess anlete hvilar djupt allvar. Vi jollra

med den forrå, men vi hysa kårlek for den senare.

Då jag tidigt foljande morgon kom ut, var

marken betåckt med rimfrost, och kall dimma sim-

made ofver myr och skog. Orrarne kuttrade från

grantopparne. Isen som tåckte vattnet var mer

an en linea tjock.

Åter steg jag till håst och fortsatte fården. Vå-

gen gick bland skogrika kullar och tarfliga åkrar;

hus lågo hår och der vid vågen. Jag kom upp på

en kulle och såg plotsligt under fetterna Hjdosen
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(mynningen af Beitstad-sundet), som utbredde sin silf-

veryta mellan flacka, bordiga strander. Vid dess

strand låg gastgifvaregården Hjellen^ omgifven af en

mangd uppstaplade brader, som skulle foras till

Trondhjem. Har var lif och rorelse; en mangd

handlande, som forde sina varor till marknaden i

Opdalen, hade har forsamlats. Man handlade med

kram, kreatur, fisk, sill, salt m. m. — Vid Hjellen

hade det alis icke frusit; potatislanden stodo hår och

langs hela fjorden helt grona. Hår år station for

sjoskjuts; landskjutsen ombytes ett stycke hårifrån,

på en hog kust ofver fjorden. Luften var stilla;

sakerna inskeppades på en båt, och vi sjelfve stego

i en annan. Arorna maste anvåndas. Hjeloscn låg

spegelblank och solen baddade på oss. Vackra bond-

gårdar lågo strodda på strånderna. I denna Os

fiskas årligen en stor mångd sill. Solbergs prestgård

ligger på en hog kulle, och snart sago vi afven tornet

af Solbergs kyrka sticka fram bland kullarne. Hon

ar af trå och rodmålad. Detta år hufvudkyrkan i

Beitstaden; hela pastoratet bår detta namn. Langre

ned vid sidan af Beitstad-sundet ligger Bartnås kyrka,

annex till Beitstad. Hår slutta sidorna flackt ned

i fjorden. Mellan skogarne, som bestå af gran, bjork,

asp m. m., utbreda sig ångar och bordiga åkerfålt.

Kornet sitter hår ånnu på storar och hafren står
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annu på många stallen på roten. I Helgeland har

man sakert redan allt kornet bergadt. Hur kan det

komma sig, att hosten år senare hår ån i Helgeland?

— Dessa laga strander kring sundet åro tått be-

strodda med vackra bondgårdar. De fleste bestå af

två våningar med stora, vackra fonster. Så ståt-

liga bondgårdar såg jag aldrig i Nordlanden. En

mångd sillnotar, upphångda på ståkar langs stran-

den, vittna om ett indrågtigt fiske. En stor del

af de bråder som afyttras i Trondhjem skåras vid

de elfvar som lopa ned i detta sund.

Vid slutet af sundet rodde vi forbi en liten holme

och kommo in i den breda Beiisiadsfjorden. Hår ut-

vidgade sig utsigten; inga fjell ofverstiga hår tråd-

vegetationens grans, ej en gang granens. Detta tråd

uppstiger spetsigt och frodigt ånda upp på fjellets

hjessa och på sluttningarne ånda ned till fjorden.

Himlen speglade sig i vattenytan och fårgade henne

blå. Vid solens nedgang landstego vi på en holme,

Vaggenholmen., belågen ett litet stycke från landku-

sten, der vi togo in hos en bonde. Aftonen var

lugn; norrskenet hade dragit flammor ofver himme-

len. Vi lågo illa och voro derfor uppe fore solen.

Det var kallt, men hade dock ej frusit på holmen.

— Soder om Follaelfven, i hvilken finnes ett godt

laxfiske, syntes FoUafjellet. I s. o. instack Verrabotten
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(utmarkt for godt fiske) som. ett liak i landet.

Danna fjord lade sig 1812, så att man korde der-

ofver; då mattes han och befans vara i'/^ mil.

/er?wåiier kallas åfven i Norge de hostnåtter, då

kornet fryser bort. Detta intraftar i norra Norge mellan

den 15 och 24 Augusti, i synnerhet under tilltagande

måne. Det fryser sallan, då månen ar i aftagande.

Fården fortsattes mot Skarswid^ hvarefter vi

kommo fram till ett stalle, kalladt Kjerringvigen^ och

derifrån till Saltuige?!^ der vi togo in hos en bonde.

Tuteron^ belagen en mil hårifrån, visar sig soni en

låg lund, simmande på hafvet.

Den 26 September reste jag vid solens upp-

gång. Skont våder. Lexvig år en vacker bygd, tått

bebodd; flacka strander ned vid viken, skogår af

gran och bjork gruppvis deromkring. I Trondhjeiti

uppehoU jag mig ett par dagar, hvarefter fården

fortsattes till Melhuus^ dit Pastor Arentz féljde mig

och der jag i hans svårfars, Pastor Nissens hus,

tillbringade natten. Ett stycke från prestgården lig-

ger en rund kulle, der en kung Hone skall vara

begrafven. Marken deromkring kallas af allmogen

Honehoien. Gåstgifvarehustrun i Melhuus beråttar, att

hennes far funnit i jorden en mångd yxor, svård

m. m. bland ett stort antal grafhogar som lågo

nåra Honehoien.



Från Melhuus t^ick resan vidare ofver Hofstad^

Fos och Krogstad. Farden fortsattes genom Gulda-

len, som ar rik på åkerfalt och vackra bondgårdar;

skog på sluttningarne och langs åt elfven, Från

gården Haga loper vågen ned till elfvens strand.

Hoga, med granår tått bevåxta berg, uppstiga på

bada sidor; man tycker att de gå tillsammans och

att dalen der har slut. Ofver Gul-elfven far man

på en fårja, som drages med ett tjockt tåg. Elfven

år hår 60 famnar bred. Vinden var n.o. och det

blåste starkt; sno, blandad med regn, nedstortade

ymnigt i dalen. Vi stego i land och motte den

trånga besvårliga våg, der elfven och berget tafla

att intaga hvarandras plats. Der år djup lera. Jord,

sten och tråd ha på flera stallen rasat ner of-

ver vågen. Plotsligt oppnår sig dalen i en sydli-

gare rigtning och blir ån mer smal och hopklåmd.

Vågen delar sig, och en tafla på en hog påle visar,

att den till hoger går ofver Dovre och den till

venster ofver Roras till Kristiania. Jag tog den se-

nare. Storens kyrka, som var forfallen af alder,

nedtogs denna sommar. Man har nu på samma

stalle byggt en vacker, åttkantig kyrka af trå.

Tornet år ånnu icke fårdigt. Gudstjensten och an-

dra ministeriella forråttningar ha emellertid blifvit

hållna i prestgårdens storstuga, som biskopen vid
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sin återresa från Kristiania har helgat till dylika

forrattningar. — Har på orten år allt inhostadt.

Vid Rognas ser man en fjellbåck drifva en

såg. Bråder ligga der på många stallen uppstap-

lade. De skona granskogarne uppe bakom ber-

gen lemna en mångd bråder, hvilka nedflottas på Gul-

elfven och vid dess utlopp vid Gulosen (vid gården

Sundet) upplåggas och kopas af Trondhjems kop-

mån. som hemta dem der med fartyg. Soder om

gården Rognas hoja sig på en ang tvenne bauta-

stenar, tått vid hvarandra. Några gissa att det år

hår som Orm och Gudrun Ugga begrafna. Långre

åt soder reser man forbi Bonds. Oster om denna

gård står på en slåt plan en stor bautasten, och

hår antages af andra Orm och Gudrun vara be-

grafna. Bonderna veta nu cj annat om dessa bauta-

stenar ån att de blifvit ditslungade af Jutuln (jat-

ten). — Nedanfor gården Bonås reser man på en

vacker tråbro ofver Bue-elfven., som kommer från

soder och faller i Gulelfven, till hvilken många elf-

var lemnar sitt bidrag. Bue-elfven bildar en dal,

bevåxt med tåta frodiga granår. I denna dal finnes

en bygd. Budalen, som utgor en kyrkosocken, tillhorig

Storens pastorat; dit reser presten fyra ganger om året

for att predika. På eftermiddagen framkom jag till

Bogen gåstgifvaregård, der jag erholl godt herberge.
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Dagen derefter fortsattes farden till Sindsås och

derifrån till Ysei. Mellan Bogen och Sindsås kastar

sig Forraelfven i Gulan; afven Herja-elfven nedrusar

hvit och fradgande. Mellan dessa två elfvar reser sig

Hoikeitiln^ det hogsta fjell har i trakten. Min skjuts-

bonde, Ejsten, var en 20 årig vacker yngling, som

i tre år varit soldat vid forstå Trondhjemska rege-

mentet, Holtålens kompani. Han var klådd i grå jacka,

inskuren framtil! och forsedd med metallknappar;

hog hatt, grå pantalonger med svarta snoren, grå

strumpor samt skor med stora, vackra metallspån-

nen. Det år rigtigt en glådje att se dessa raska,

glada, vackra och fria man. Akerbruket utgor deras

fbrnåmsta yrke. — Från Yset till Dragas år i'/2

mil. Man passerar Holtålens kyrka.

Den 4 Oktober anlånde jag till Dragas och

hvilade der ofver natten. Smålthyttan besågs. Det

hade frusit starkt, så att alnslånga istappar hångde

ned från tåken och is låg på vattnet. Hår var

under en bro ett nåra två famnar hogt Vattenfall.

Detta kan laxen icke passera; han fås således icke

i Gulelfven ofvanfor detta. — Från Dragas till Roras

år 4 mil.

Från Dragas var marken snobetåckt; istappar

hångde afven hår på tåken och is låg på vattnet.

Bland granarne stod bjorken med gula eller fallande
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lof bland snon. Nere i dalen, till venstcr, ligger

Ålens kyrka och till hoger hojer sig viigen ocli

tager afsked af Gulelfven, sedan han foljt henne

vexelvis under många mil och sett både de valsig-

nande och forstorandc vcrkningar, som hon åstad-

komniit. Holla^ en gård till venstcr, skall vara den

enda, vid hvilken något korn sås — dock ej alla

år. I oster synas spetsarne af Stor-Skarven och det

nordanfor liggande KjolfjcUei^ som af många anses

kunna tafla med Snohåttan. Till Nåsvold framkom

jag tidigt på cftermiddagen. Det fros i skuggan.

Hår fans hvarkcn gran eller fur, cndast bjork. Bon-

dernas utseende var olika det i forrå traktcrna.

Det var ej de raska, muntra, smårta och hoga

ynglingar från Sindsåsen m. fl. stallen, Ingen Ej-

sten fick jag hår att skjutsa mig. De åro mindre

till våxten och se mera fattiga och fortryckta ut.

Deras klådsel år ful och består af en morkgrå

lang rock med bredt ryggstycke eller också en

jacka samt kortbyxor, skor eller stofletter. Hå-

ret, langt och oklippt, hanger under en yllehatt

eller ånnu oftare en toppig yllemossa af trojans

farg med rodt uppslag; stundom år mossan helt

rod. Då vi voro fårdiga att resa hårifrån och

jag redan hade satt mig i vagnen, befans det att

skjutsbonden icke hade tagit med sig någon tom.

i5
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Hustrut! hjelpte honom ur forlågenheten genom att

låna honom ett snore, som hon eljest brukade be-

gagna till sin vaf och som hon tillverkat af sitt

eget hår. En sådan hårrikedom som denna qvinna

hade ser man sallan. — Efter att ha fårdats ett

stycke af vågen, kommo vi forbi Rugelsjon^ som anses

vara det hogsta vatten på denna fjellstråcka. Vå-

gen lopp snart ned till Glommen^ som man hår of-

verfar på en fårja. Vid sidan af vågen lågo på

flera stallen hus och små gårdar. — Till Roras

anlånde jag den 5 Oktober på aftonen och stan-

nade der till foljande dag, då jag fortsatte fården

mot soder och kom till Fåmundsjon, hvilken jag

maste ofverfara for att nårma mig svenska grånsen.

Ett par torpare, som ville begagna sig af

tillfållet att fortjena något, erbjodo sig att såtta mig

ofver. De voro ej ofvade sjomån, båten var gammal

och usel, och de ståkar, hvarmed de rodde, voro ej

åmnade till åror. Det holl på att bli vår sista fård.

Vattnet strommade in i båten, och oaktadt jag fli-

tigt oste, under det de andre rodde, var det omoj-

ligt att halla honom låns. Gubbarne hviskade till

hvarandra att de icke visste, huru det skulle gå,

och det såg onekligen besvårligt ut. Natten var

också i annalkande och det var redan morkt.
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Plotsligt kandc vi vår båt stota på grund; ett

stycke framfor oss låg stranden. Vi vadadc i land.

Stallet var skogbevåxt; inne mellan tråden skymtade

vi ett tåndt Ijus och lyckades i morkret trefva oss

dit. Der bodde en torparc och lios honom fingo

vi ligga ofver natten, jag på en tråbånk ocli kar-

larne på golfvet. Det var mårkligt att se, hur min

hund vid detta tillfålle, mot all vana, betedde sig.

Han tyckte sannolikt att jag kunde vara i fara i

en så vikl trakt, ensam, blott omgifven af dessa

fråmmandc karlar, ty så snart jag hade lagt mig,

krop han upp och lade sig vid mitt hufvud och

blef liggande der hela natten med vidoppna ogon,

skarpt fåstade på min omgifning.

Foljande morgon skaffade man en håst for

mig och en for mina saker, så att jag kunde fort-

satta resan in i Sverge och nedåt Dalarne. Så

lemnade jag nu Norge, der jag tillbringat fem så

angenåma månader, der jag åtnjutit så mycken gåst-

frihet och hvarifrån jag nu hemforde så månget be-

hagligt och kart minne.

I Dalarne gick min våg forbi Kumla prestgård,

der jag tillbringade en oforgåtlig dag hos den ålsk-

vårde skalden Franzén, forfattaren till det odod-

liga skaldestycket Menniskans Anleie. Derifrån fort-

sattes fården till Stockholm, hvarifrån jag snart gjorde
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cn resa till Upsala. Bland professorer som der be-

soktes var iifven Professor Thunberg. Han forde

mig till Samuel Odmann, som ville traffa mig for

att få hora något om Norge. Med innerlig van-

lighet mottogs jag af Samuel Odmann, som enligt

mångårig vana låg påklådd i sin sang, insvept i

tåcken. Den afhandling, jag medforde till honom

och som jag framtog ur min brostficka, blef jag

anvisad att forst lagga på kakelugnen, innan han

mottog densamma. Det var en i hog grad intres-

sant man. I allt hvad han sadc rojde sig stor lår-

dom och skarpsinnighet, och ett minne hade han

som var alldeles forvånande.

Efter att hafva tillbringat några lika lårorika

som angenåma dagar i Upsala, reste jag tillbaka till

Stockholm, der jag stannade under hela vintern, och

forst på våren — alltså efter jemnt ett års borto-

varo — återvånde jag till Lund.

:^r
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